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DUALSHOCK®3 Şarj İstasyonu
Yönerge El Kitabı

CECH-ZDC1E



Önlemler

Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını dikkatle okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere 
saklayın. Ayrıca PlayStation®3 sistemi için yönergeleri okuyun.

Güvenlik
 ˎ Güvenliğiniz için yalnızca bu ürüne dahil olan AC adaptörünü ve AC güç kablosunu kullanın. 
Diğer türler yangın çıkmasına, elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.

 ˎ AC güç kablosunu gerilim transformatörüne veya dönüştürücüsüne takmayın. AC güç kablosunu 
denizaşırı ülkelerde seyahat ederken bir gerilim transformatörüne veya otomobilde dönüştürücüye 
takarsanız, AC adaptörü ısınabilir ve bunun sonucunda yanmalara veya arızaya neden olabilir.

 ˎ Ürüne sıvının veya küçük parçacıkların girmesini önleyin. Böyle bir durum meydana gelirse,  
ürün kullanımını durdurun ve ürünü hemen prizden çıkartın.

 ˎ Ürünü hiçbir zaman parçalarına ayırmayın veya değiştirmeyin.
 ˎ Ürünü yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
 ˎ Ürünü, camları kapalı olan bir arabada bırakmayın (özellikle sıcak havada).
 ˎ Ürünü toz, duman veya buhara maruz bırakmayın.
 ˎ Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.
 ˎ Temizlik yapmadan önce veya sistemi uzun süre kullanmayacaksanız AC güç kablosunu  
prizden çıkartın.

 ˎ Bu ürünü küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin. Küçük çocuklar küçük 
parçaları yutabilir veya kabloları kendilerine sarabilirler; bu da yaralanmayla sonuçlanabilir  
ya da kazaya veya arızaya neden olabilir.

 ˎ Şarj istasyonunun konektörlerine dokunmayın veya konektörlere yabancı parçalar sokmayın.
 ˎ Şarj istasyonunu, AC adaptörünü veya AC güç kablosunu kablolarından tutarak sallamayın.

Kullanım ve bakım
 ˎ Şarj bağlantı noktalarına dokunmayın veya bağlantı noktalarına yabancı parçalar sokmayın.
 ˎ Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
 ˎ Ürünü atmayın, düşürmeyin veya başka şekillerde güçlü fiziksel darbelere maruz bırakmayın.
 ˎ Bu ürünü sağlam olmayan bir yüzey üzerine koymayın veya yerde bırakmayın.
 ˎ Ürün ve parçaları metal ve plastik malzemelerden üretilmiştir. Ürünü atarken benzer malzemeleri 
atmak için geçerli olan yerel düzenlemelere uyun.

 ˎ Ürünü temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Çözücü maddeler veya başka kimyasal 
maddeler kullanmayın. Kimyasal işleme tabi tutulmuş bir temizlik beziyle silmeyin.
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Şarj etme

1 Şarj adaptörünü DUALSHOCK®3/SIXAXIS® kablosuz kontrol cihazı üzerindeki 
USB konektörüne takın (her ikisi de ayrı olarak satılır).

Şarj adaptörü

2 Kablosuz kontrol cihazını şarj istasyonuna takın.
Kablosuz kontrol cihazını bir “tıklama” sesi duyana kadar şarj bağlantı noktasına 
dikkatli bir şekilde bastırın. Kontrol cihazı üzerindeki bağlantı noktası göstergeleri 
yavaşça yanıp söner ve şarj başlar. Şarj tamamlandıktan sonra bağlantı noktası 
göstergeleri söner.

Bağlantı noktası göstergeleri

Şarj bağlantı noktası

DC IN 5V konektörü

Elektrik prizine



Çıkarma
Kablosuz kontrol cihazını kendinize doğru eğin ve şarj istasyonundan çıkarın.

İpucu
Kablosuz kontrol cihazını, şarj adaptöründen çıkarmadan da kullanabilirsiniz.

Tahmini pil şarj süresi
Kablosuz kontrol cihazının pil tamamen boşaldıktan sonra şarj edilmesi yaklaşık 
olarak 2 saat 30 dakika sürer.

Teknik Özellikler

Giriş Şarj istasyonu: DC 5 V
AC adaptörü: AC 100-240 V, 50/60 Hz

Çıkış AC adaptörü: DC 5 V, 1500 mA
Dış boyutlar (g × y × d) Şarj istasyonu: Yaklaşık 111,0 × 81,0 × 151,5 mm

Şarj adaptörü: Yaklaşık 62,5 × 24,0 × 21,5 mm
Ağırlık Şarj istasyonu: Yaklaşık 221 g

Şarj adaptörü: Yaklaşık 6 g
Çalışma sıcaklığı 5°C – 35°C
Ürünle verilen parçalar Şarj adaptörü (2), AC adaptörü (1), AC güç kablosu (1), 

Yönerge el kitabı (bu belge) (1)

Tasarım ve belirtimler haber verilmeden değiştirilebilir.

GARANTİ

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle, PS3™ sistem el kitabında 
belirtilen üretici garantisi kapsamındadır.
Tüm ayrıntılar için lütfen PS3™ sistem el kitabına bakın.

Bu ürünün üreticisi: Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-0075 
Japonya.
EMC ve Avrupa’da ürün güvenliği Yetkili Temsilcisi: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 
61, 70327 Stuttgart Almanya.
Avrupa’da dağıtım yapan: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London W1F 7LP, İngiltere.
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Bu simgeyi elektrikli ürünlerimizden veya ambalajlarından herhangi birinde görmeniz, ilgili elektrik 
ürününün Avrupa’da genel evsel atık olarak atılmaması gerektiği anlamına gelir. Ürünün atık olarak 
doğru şekilde işlenmesini sağlamak üzere, lütfen ürünü elektrikli ekipmanlar için geçerli yerel yasa veya 
yönetmelikler uyarınca atın. Bunu yaparak doğal kaynakların korunmasına ve elektrikli atıkların 
işlenmesi ve atılması konusunda çevre koruma standartlarının iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız.

“ ”, “PlayStation”, “DUALSHOCK”, “SIXAXIS” ve “ ” Sony Computer Entertainment 
Inc.’in kayıtlı ticari markalarıdır ve “ ” Sony Computer Entertainment Inc.’in ticari markasıdır.
“SONY” ve “ ”, Sony Corporation’ın tescilli ticari markalarıdır.
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