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Stacja ładowania DUALSHOCK®3
Instrukcja obsługi

CECH-ZDC1E

Środki ostrożności
Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję
obsługi i zachować ją w celu użycia w przyszłości. Należy również przeczytać instrukcję systemu
PlayStation 3.

®

Bezpieczeństwo
ˎˎ Dla swojego bezpieczeństwa należy używać jedynie dostarczonego z tym produktem zasilacza

sieciowego i kabla zasilania sieciowego. Użycie innych ich rodzajów może doprowadzić do pożaru,
porażenia prądem lub awarii.

ˎˎ Nie należy podłączać kabla zasilania sieciowego do transformatora lub przemiennika napięcia.

Podłączenie kabla zasilania sieciowego do transformatora napięcia podczas podróży zagranicznej
lub do przemiennika napięcia w celu użycia w samochodzie może spowodować nagrzanie zasilacza
sieciowego i doprowadzić do poparzenia lub awarii.

ˎˎ Nie wolno dopuścić, aby do produktu dostały się płyny lub drobne cząstki. W takim przypadku

należy zaprzestać jego używania i natychmiast odłączyć od gniazda elektrycznego.

ˎˎ W żadnym przypadku nie wolno rozbierać ani modyfikować produktu.
ˎˎ Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, dużej wilgotności lub

bezpośredniego światła słonecznego.

ˎˎ Nie należy pozostawiać produktu w samochodzie z zamkniętymi oknami, zwłaszcza przy

wysokich temperaturach.

ˎˎ Nie należy wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu lub pary.
ˎˎ Nie należy dotykać produktu mokrymi rękoma.
ˎˎ Przed czyszczeniem systemu, lub gdy będzie on przez dłuższy czas nieużywany, należy wyjąć kabel

zasilania sieciowego z gniazda elektrycznego.

ˎˎ Produkt należy trzymać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć

drobne części lub zawinąć się w kable, co może prowadzić do obrażeń lub spowodować wypadek
albo awarię urządzenia.

ˎˎ Nie należy dotykać złączy stacji ładowania ani wkładać do niej obcych przedmiotów.
ˎˎ Nie należy kołysać stacji ładowania, zasilacza sieciowego lub kabla zasilania sieciowego, trzymając

je za kable.

Używanie i obsługa
ˎˎ Nie należy dotykać złączy portu ładowania ani wkładać do niego obcych przedmiotów.
ˎˎ Nie należy umieszczać na produkcie ciężkich przedmiotów.
ˎˎ Nie należy rzucać produktem lub go upuszczać, ani w żaden inny sposób narażać go na silne

wstrząsy fizyczne.

ˎˎ Nie należy stawiać produktu na nierównej powierzchni lub na podłodze.
ˎˎ Produkt i jego części są wykonane z metalu i tworzyw sztucznych. Utylizując produkt, należy

przestrzegać lokalnych rozporządzeń odnośnie do utylizacji tego rodzaju materiałów.

ˎˎ Do czyszczenia produktu należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Nie należy używać

rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać produktu za pomocą
ściereczki nasączonej chemikaliami.

Ładowanie
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Włóż adapter ładowania do złącza USB w kontrolerze bezprzewodowym
DUALSHOCK®3/SIXAXIS® (sprzedawane oddzielnie).
Adapter ładowania
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Podłącz kontroler bezprzewodowy do stacji ładowania.
Delikatnie wetknij kontroler bezprzewodowy do portu ładowania, aż usłyszysz
kliknięcie. Wskaźniki portu na kontrolerze zaczną powoli migać i rozpocznie się
ładowanie. Wskaźniki portu przestaną migać po zakończeniu ładowania.
Wskaźniki portu

Port ładowania

Złącze DC IN 5V

Do gniazda elektrycznego

Wyjmowanie
Przechyl kontroler bezprzewodowy do siebie i odłącz go od stacji ładowania.

Wskazówka
Kontrolera bezprzewodowego można używać bez odłączania adaptera ładowania.

Szacowany czas ładowania akumulatora
Naładowanie w pełni rozładowanego akumulatora zajmuje w przybliżeniu 2 godziny
i 30 minut.

Dane techniczne
Wejście

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

Wyjście

Zasilacz sieciowy: prąd stały 5 V, 1500 mA

Wymiary zewnętrzne Stacja ładowania: Około 111,0 × 81,0 × 151,5 mm
Adapter ładowania: Około 62,5 × 24,0 × 21,5 mm
(s × w × g)
Waga

Stacja ładowania: Około 221 g
Adapter ładowania: Około 6 g

Temperatura pracy

5°C – 35°C

Elementy w zestawie Adaptery ładowania (2), zasilacz sieciowy (1), kabel zasilania
sieciowego (1), instrukcja obsługi (ten dokument) (1)
Wygląd i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA
Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta od daty zakupu,
przedstawioną w podręczniku systemu PS3™.
Szczegółowe informacje zawiera podręcznik systemu PS3™.
Producentem niniejszego produktu jest firma Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan,
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach kompatybilności elektromagnetycznej oraz
bezpieczeństwa produktu w Europie jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy.
Dystrybucją w Europie zajmuje się firma Sony Computer Entertainment Europe Ltd,
10 Great Marlborough Street, Londyn 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 zasobów naturalnych
oraz poprawy standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwarzaniu i utylizacji odpadów
pochodzących ze sprzętu elektrycznego.
„ ”, „PlayStation”, „DUALSHOCK”, „SIXAXIS” oraz „
” są zastrzeżonymi znakami
towarowymi, a „
” jest znakiem towarowym firmy Sony Computer Entertainment Inc.
„SONY” i „ ” są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

eu.playstation.com/ps3
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