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DUALSHOCK®3-laddningsstation
Bruksanvisning
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Säkerhetsåtgärder

Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. 
Läs även anvisningarna till PlayStation®3-systemet.

Säkerhet
 ˎ Använd för säkerhets skull bara AC-adaptern och nätsladden som följer med produkten. Andra 
typer kan orsaka brand, elstötar eller funktionsfel.

 ˎ Anslut inte nätsladden till en spänningstransformator eller en växelriktare. Om nätsladden ansluts 
till en spänningstransformator för utlandsresor eller en växelriktare för bilresor finns det risk att 
AC-adaptern överhettas med brand eller funktionsfel som följd.

 ˎ Se till så att det inte tränger in vätska eller små partiklar i produkten. Sluta genast använda 
produkten och dra ut nätsladden ur eluttaget om detta skulle ske.

 ˎ Plocka aldrig isär eller modifiera produkten.
 ˎ Utsätt inte produkten för höga temperaturer, hög luftfuktighet eller direkt solljus.
 ˎ Lämna inte produkten i en bil med stängda fönster, särskilt inte när det är varmt ute.
 ˎ Utsätt inte produkten för damm, rök eller ånga.
 ˎ Hantera inte produkten med blöta händer.
 ˎ Dra ut nätsladden ur eluttaget före rengöring eller när du inte tänker använda produkten på ett tag.
 ˎ Förvara produkten utom räckhåll för barn. Små barn kan stoppa smådelar i halsen och trassla in 
sig i sladdar, vilket kan leda till personskador eller funktionsfel.

 ˎ Rör inte laddningsstationens kontakter och stoppa inte in främmande föremål i dem.
 ˎ Släng inte omkring laddningsstationen, AC-adaptern eller nätsladden genom att hålla i sladdarna.

Användning och hantering
 ˎ Rör inte laddningsuttagens kontakter och stoppa inte in främmande föremål i dem.
 ˎ Placera inte tunga föremål på produkten.
 ˎ Kasta inte produkten, släpp den inte i golvet och utsätt den inte för hårda stötar.
 ˎ Placera inte produkten på ett ostadigt underlag och låt den inte ligga på golvet.
 ˎ Produkten och dess delar är tillverkade av metall och plast. Följ lokala föreskrifter för 
avfallshantering av sådana material när produkten ska kasseras.

 ˎ Rengör produkten med en torr, mjuk trasa. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. 
Torka inte med en kemiskt behandlad trasa.
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Laddning

1 Anslut laddningsadaptern till USB-kontakten på den trådlösa 
handkontrollen DUALSHOCK®3 eller SIXAXIS® (båda säljs separat).

Laddningsadapter

2 Anslut den trådlösa handkontrollen till laddningsstationen.
Tryck lätt in den trådlösa handkontrollen i laddningsuttaget tills du hör ett klick. 
Portindikatorerna på handkontrollen börjar nu blinka långsamt och laddningen 
påbörjas. Portindikatorerna slutar blinka när laddningen är klar.

Portindikatorer

Laddningsuttag

DC IN 5V strömuttag

Till eluttaget



Ta loss handkontrollen
Luta den trådlösa handkontrollen mot dig och ta loss den från laddningsstationen.

Tips
Du kan använda den trådlösa handkontrollen utan att ta loss laddningsadaptern.

Beräknad batteriladdningstid
Det tar ungefär 2 timmar och 30 minuter att ladda den trådlösa handkontrollen när 
batteriet är helt urladdat.

Tekniska data

Inspänning Laddningsstation: 5 V likström
AC-adapter: 100–240 V växelström, 50/60 Hz

Utspänning AC-adapter: 5 V likström, 1 500 mA
Yttermått (b × h × d) Laddningsstation: Cirka 110,0 mm × 81,0 mm × 151,5 mm

Laddningsadapter: Cirka 62,5 mm × 24,0 mm × 21,5 mm
Vikt Laddningsstation: Cirka 221 g

Laddningsadapter: Cirka 6 g
Drifttemperatur 5°C – 35°C
Medföljande tillbehör Laddningsadaptrar (2), AC-adapter (1), nätsladd (1), 

bruksanvisning (detta dokument) (1)

Utformning och tekniska detaljer kan ändras utan förvarning.

GARANTI

Produkten omfattas i tolv månader efter köpet av tillverkarens garanti enligt 
bruksanvisningen till PS3™-systemet.
För fullständig information hänvisas till bruksanvisningen till PS3™-systemet.

Produktens tillverkare är Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Japan.
Den auktoriserade representanten för EMC och produktsäkerhet i Europa är Sony Deutschland 
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
Distribueras i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London W1F 7LP, Storbritannien.
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När du ser denna symbol på våra elektriska produkter eller förpackningarna till dessa anger det att 
produkten ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. Se till att produkten 
avfallshanteras på rätt sätt genom att kassera den i enlighet med gällande lokala lagar eller 
föreskrifter för hur elektrisk utrustning ska skrotas. Genom att göra detta hjälper du till att bevara 
naturtillgångar och förbättra standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och insamling av 
elektroniskt avfall.

” ”, ”Playstation”, ”DUALSHOCK”, ”SIXASIS” och ” ” är registrerade varumärken  
och ” ” ett varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc.
”SONY” och ” ” är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation.
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