
LED Sound® Kft. 
1117 Budapest, Bogdánfy utca 2. 
info@ledsound.hu 
www.ledsound.hu 

 
 
 

 

     All‐in One töltőállomás 
 

Használati utasítás 
 
 

Kompatibilis Nintendo Switch kontrollerekkel. 
VS4900 

 
A doboz tartalma: 

 
• 1 db Töltőállomás 
• 1 db Pro kontrollertöltő adapter (USB C) 

Használatba helyezése: 
 

1. Csatlakoztassa az USB kábelt a Nintendo Swtich tartalék portjához. 

2. Csatlakoztassa az adaptert a Pro kontrollerbe, figyeljen a megfelelő csatlakozásra. 

3. A kontroller töltéséhez egyszerűen helyezze a töltőállomás elején található töltőrészre, 
ellenőrizze, hogy megfelelően van-e felhelyezve. 

4. A Joy-Con vezérlők töltéséhez csúsztassa a töltőállomás mindkét oldalán található 
kijelölt nyílásokba, amíg a helyükre nem kattannak. 

5. A Poké labda töltéséhez nyomja meg és tartsa nyomba a labdán található két gombot, 
amíg a nem villog. Használja a labdához kapott használati utasítást, hogy kiderítse, hogy 
az akkumulátor lemerült-e. Győződjön meg arról, hogy az All-in One töltőállomás 
tetején található USB-C csatlakozó függőleges állásban van, majd csatlakoztassa a Poké 
labdát. 

6. A kontroller illetve a vezérlők töltésekor a LED pirosan világít, ha teljesen feltöltődtek a 
LED zöld színre vált. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

FONTOS INFORMÁCIÓK 

A készülék kiváló kivitelezés és tervezés eredménye és megfelelően kell használni. 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. 

       Az áthúzott kuka szimbólum a terméken azt jelenti, hogy a WEEE szabály értelmében, minden 
háztartási elektronikai és elektronikus terméket tilos az általános háztartási hulladékkal 
összekeverni, mivel a környezetre káros anyagokat tartalmazhat. A termék környezettudatos 
újra hasznosítása és kezelése érdekében leadhatja azt a forgalmazás helyén, valamennyi 
forgalmazónál, amely a termék jellegével és funkciójában azonos terméket értékesít, illetve 
elektronikai hulladék átvételére szakosodott hulladékgyűjtő helyen térítésmentesen. 
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