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Xbox Series X/S 
Twin 

Rechargeable 
Battery Packs – 

Fehér 
Használati utasítás 

 

 

 Kompatibilis Xbox Series X/S kontrollerekkel. 
 
 
 

A doboz tartalma: 
 

• 2 db Újratölthető akkumulátor (1100 mAh) 
• 1 db USB töltő kábel 
• Teljesen kompatibilis az eredeti Xbox Series X/S kontrollerekkel. 

 

 
Használatba helyezése: 

 

1. Kapcsolja ki a kontrollert, majd vegye ki az akkumulátort. 
2. Óvatosan helyezze be az újratölthető akkumulátort, majd győződjön meg róla, hogy megfelelően a 

helyén van. 
3. A töltőkábel segítségével csatlakoztassa az akkumulátorokat az Xbox Series X/S készülékhez. 
4. Kapcsolja be az Xbox Series X/S készüléket. 
5. Töltéskor a LED zölden villog, ha teljesen feltöltött folyamatosan zölden világít. 
6. Töltés közben használható a készülék illetve a kontroller is. 

 

Megjegyzés 
 

• Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátorokat. 
• Csak a kontrollerbe helyezve töltse az akkumulátorokat. 
• Ha teljesen lemerültek az akkumulátorok, akkor a következő használat előtt legalább 20percig 

töltse. 
• Csak a dobozban mellékelt USB kábelt használja töltés céljából, más illetve szabványos USB 

kábelt tilos. 
• Ne zárja rövidre. 
• Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe illetve ne tárolja magas hőforrás közelében ( pl.: radiátor). 
• Ne töltse ágyneműben vagy szigetelő anyagban, mert túlmelegedhet a készülék. 
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Akkumulátor információk 

A készülék újratölthető akkumulátorral működik. Az akkumulátorok teljes teljesítménye 2-3 teljes feltöltés 
után érhető el. Teljesen feltöltött akkumulátort ne hagyjon töltőn, mert a túltöltöttség megrövidítheti az 
élettartamát. Az akkumulátorokat ne dobja tűzbe, mert felrobbanhat. Helyezze az előírásoknak megfelelően, és 
ha lehetséges hasznosítsa újra. Tilos a háztartási szemetesbe dobni. 

 

 

Kezelés és karbantartás 

A készülék kiváló kivitelezés és tervezés eredménye és gondosan kell kezelni. Az alábbi javaslatok elő segítik 
a garancia megőrzését. 

 

• A készülék kisgyermekektől távol tartandó. 
• Tartsa a készüléket szárazon. Csapadék, a páratartalom és mindenféle folyadék vagy nedvesség 

tartalmazhat ásványi anyagokat, amelyek rongálják az elektromos áramköröket, ha a készülék 
nedves lett hagyja teljesen megszáradni. 

• Ne használja vagy tárolja a készüléket poros vagy piszkos helyen, mert a mozgó és az 
elektronikus alkatrészek megsérülhetnek. 

• Ne használja vagy tárolja magas hőmérsékleten, a magas hő lerövidíti a készülék élettartamát, 
károsítja az akkumulátorokat, és megolvaszthatják a műanyagot. 

• Ne használja vagy tárolja alacsony hőmérsékleten, az alacsony hőből való visszatérés nedvességet 
alakíthat ki ami a készülék belsejében található elektronikus áramköröket károsíthatja. 

• Ne zárja rövidre az akkumulátort. 
• Ne dobálja, ne üsse vagy rázza a töltőállomást a normális működés érdekében 
• Ne takarítsa a készüléket erős vegyszerekkel, tisztítószerekkel, oldószerekkel vagy erős 

mosószerekkel, ez egyformán vonatkozik a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre vagy egyéb 
tartozékra. 

• Amikor leveszi töltőről az akkumulátort, ne rángassa, hanem fogja meg a készüléket és úgy 
távolítsa el a kábeleket. 

• Amikor kihúzza a kábelt, soha ne a kábelt rángassa, hanem a csatlakozót megfogva távolítsa el.
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