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PS5 Single Docking
Station
Használati utasítás
Kompatibilis PS5 kontrollerrel.

A doboz tartalma:
•
•

1 db Töltőállomás extra USB kimenettel, ami további eszközök, például vezeték nélküli fejhallgatók és
mobiltelefonok töltését teszi lehetővé
1 db Micro USB töltő adapter

Használatba helyezése
1. Óvatosan helyezze a Micro USB adaptert a kontroller hátulján lévő Micro USB portba
(Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van).
2. A töltőállomás kábelét dugja a PS5 bármely szabadj USB portjába.
3. Ezután helyezze rá a kontrollert az állomásra, ”arccal” előre, majd helyezze megfelelően helyére.
4. Kapcsolja be az PS5 készüléket.
5. Töltéskor a LED vörösen világít, ha teljesen feltöltött kékre vált.
6. Ha teljesen feltöltött leveheti a kontrollert az állomásról.

Töltés készenléti állapotban ( Standby Mode):
1. A kezdőképernyőn válasza a beállítások menüpontot.
2. Majd az energiatakarékos beállításokat, ezután a készenléti állapotban elérhető funkciókat.
3. Végül válassza ki a tápellátás USB portokon, majd győződjön meg róla, hogy be van kapcsolva a
funkció.
4. Most már tudja tölteni a kontrollert készenléti állapotban.

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.
Ne takarítsa a készüléket erős vegyszerekkel, tisztítószerekkel, oldószerekkel vagy erős
mosószerekkel, ez egyformán vonatkozik a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre vagy egyéb
tartozékra.

