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Yönerge El Kitabı

Önlemler

Bu ürünü kullanmadan önce bu el kitabını ve uyumlu donanımın el kitaplarını dikkatli bir şekilde 
okuyun. Yönergeleri ileride başvurmak üzere saklayın.

Güvenlik
 ˎ Güvenliğiniz için yalnızca bu ürünle birlikte verilen AC adaptörünü ve AC güç kablosunu kullanın. 
Diğer türler yangına, elektrik çarpmasına veya arızaya neden olabilir.

 ˎ AC güç kablosunu gerilim dönüştürücüye veya enversöre bağlamayın. AC güç kablosunu yurt 
dışı seyahatlerde gerilim dönüştürücüye veya otomobilde kullanmak için enversöre bağlamak 
AC adaptöründe ısı birikmesine yol açarak yanıklara veya arızaya neden olabilir.

 ˎ Ürünün içine sıvı veya küçük cisimlerin girmesine izin vermeyin. Girdiği takdirde derhal ürünü 
kullanmayı bırakın ve elektrik prizinden çıkarın.

 ˎ Ürünü asla sökmeyin veya üründe değişiklik yapmayın.
 ˎ Ürünü yüksek sıcaklıklara, yüksek neme veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
 ˎ Ürünü, özellikle sıcak havada pencereleri kapalı olan bir arabanın içinde bırakmayın.
 ˎ Ürünü toza, dumana veya buhara maruz bırakmayın.
 ˎ Ürüne ıslak ellerle dokunmayın.
 ˎ Ürünü temizleyeceğiniz ya da uzun bir süre kullanmayacağınız zaman AC güç kablosunu elektrik 
prizinden çıkarın.

 ˎ Bu ürünü küçük çocukların erişemeyeceği bir yere koyun. Küçük çocuklar küçük parçaları 
yutabilir veya kabloları kendi etraflarına dolayabilir, bu da yaralanmalara, kazalara veya arızalara 
neden olabilir.

 ˎ Şarj istasyonunun konektörlerine yabancı cisimleri temas ettirmeyin ya da sokmayın.
 ˎ Şarj istasyonunu, AC adaptörünü veya AC güç kablosunu kablodan tutup sallamayın.

Kullanım
 ˎ Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın.
 ˎ Ürünü atmayın, düşürmeyin veya başka şekillerde güçlü fiziksel darbelere maruz bırakmayın.
 ˎ Bu ürünü sabit olmayan bir yüzeye ya da yere koymayın.
 ˎ Ürün ve parçaları metal ve plastik malzemelerden üretilmiştir. Ürünü atarken bu tip 
malzemelerin düzgün biçimde atılmasına ilişkin yerel kurallara uyun.

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

Şarj etme

1 Birlikte verilen AC adaptörünü ve AC güç kablosunu bağlayın.

Elektrik prizine

DC IN 5V konektörü

AC güç kablosu

AC adaptörü

2 DUALSHOCK®4 kablosuz kontrol cihazını şarj istasyonuna takın.
Şarj istasyonunun üzerinde bulunan şarj konektörünü kontrol cihazının üzerinde 
bulunan genişletme bağlantı noktasıyla hizalayın, ardından kontrol cihazını 
yerine oturana kadar bastırın. Kontrol cihazının üzerinde bulunan ışıklı çubuk 
turuncu renkte yavaşça yanıp söner ve kontrol cihazı şarj olmaya başlar. Kontrol 
cihazı şarj olduğunda ışıklı çubuk söner.

Genişletme bağlantı noktası

Şarj konektörü

Işıklı çubuk

Kontrol cihazını çıkarmak için
Kontrol cihazını kaldırın ve şarj istasyonundan çıkarın.

Yaklaşık şarj olma süresi
Pil tamamen boşaldığında kontrol cihazının şarj olması yaklaşık 2 saat sürer.

Teknik Özellikler

Giriş Şarj istasyonu: DC 5 V
AC adaptörü: AC 100-240 V, 0,3 A, 50/60 Hz

Çıkış AC adaptörü: DC 5 V, 2 A

Harici boyutlar (g × y × d) Yaklaşık 45,0 x 55,5 x 135,0 mm

Ağırlık Yaklaşık 230 g

Çalışma sıcaklığı 5°C – 35°C

Tasarımda ve teknik özelliklerde haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

GARANTİ

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 12 ay süreyle üretici garantisi kapsamındadır. 
Tüm ayrıntılar için lütfen PlayStation®4 paketi ile verilen garantiye bakın.

Bu ürün 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonya adresinde bulunan Sony 
Computer Entertainment Inc. tarafından ya da adına üretilmiştir.
Avrupa’ya ithal edilmiş ve 10 Great Marlborough Street, Londra, W1F 7LP, Birleşik Krallık 
adresinde bulunan Sony Computer Entertainment Europe Ltd tarafından dağıtılmıştır.
Uygunluk Beyanlarını yayınlamak ve hazırlamak için Yetkili Temsilci, Hedelfinger Strasse 
61, 70327 Stuttgart, Almanya adresinde bulunan Sony Deutschland GmbH şirketidir.

Çin’de üretilmiştir

AEEE Yönetmeliðine Uygundur
Bu simgeyi elektrikli ürünlerimizden veya ambalajlarından herhangi birinde görmeniz, ilgili 
elektrikli ürünün Avrupa’da ve Türkiye’de 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.
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