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

Xbox Series X/S Twin Docking
Station – Fehér
Használati utasítás

Kompatibilis Xbox Series X/S kontrollerekkel.
A doboz tartalma:
•
•
•

1 db Töltőállomás
2 db Újratölthető akkumulátor (850mAh)
1 db Type-C töltő kábel

Használatba helyezése
1. Kapcsolja ki a kontrollereket, majd vegye ki az akkumulátorokat.
2. Óvatosan helyezze be az újratölthető akkumulátorokat, majd győződjön meg arról,
hogy megfelelően a helyükön vannak.
3. A töltőkábel segítségével csatlakoztassa a töltőállomást a Xbox készülékhez.
4. Ezután helyezze rá az egyik kontrollert az állomásra ”arccal” előre, majd rögzítse a helyére.
5. Kapcsolja be az Xbox Series készüléket.
6. Töltéskor a LED vörösen világít, ha teljesen feltöltött zöldre vált.
7. Ha teljesen feltöltött leveheti a kontrollereket az állomásról.

Megjegyzés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Az első használat előtt töltse fel teljesen az akkumulátorokat.
Az akkumulátorokat csak Xbox Series X/S Kontrollerben töltse.
Egyszerre két kontroller is tölthető.
Töltés közben ne mozgassa az állomást vagy a kontrollereket.
Győződjön meg arról, hogy a kábel normálisan van csatlakoztatva.
Rendszeresen tartsa tisztán a megfelelő működéshez, ezt egy száraz törlőkendővel megteheti.
Ne zárja rövidre.
Egy további USB kimeneti port került kialakításra a dokkoló hátulján, amely lehetővé teszi a
csatlakozást más USB-vel töltött eszköz számára.
Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe illetve ne tárolja magas hőforrás közelében (pl.: radiátor).
Ne töltse ágyneműben vagy szigetelő anyagban, mert túlmelegedhet a készülék.

Akkumulátor i n f o r m á c i ó k :
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.
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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.
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