Poké Ball Plus
Használati útmutató
MAGYAR

A Nintendo a későbbiekben megváltoztathatja a termék jellemzőit, és az itt olvasható információkat is felülírhatja. Az
útmutató legfrissebb verziója a http://docs.nintendo-europe.com/ webhelyen érhető el. (A szolgáltatás nem biztos, hogy
minden országból elérhető.)
Egészségügyi és biztonsági információk

Kérjük, olvassa el, és a használat során vegye figyelembe az alábbi egészségügyi és biztonsági információkat, mert azok
figyelmen kívül hagyása sérüléshez vagy károkhoz vezethet. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használják a
terméket.
FIGYELMEZTETÉS - 3 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott
Fulladás veszélye: Ez a termék apró részekből áll, amelyet a gyermekek lenyelhetnek. Tartsa a terméket és a csomagolását
távol tőlük.
A termék kicsomagolása után szabaduljon meg minden csomagolóanyagtól, amire a továbbiakban nincs szüksége.
Ha egy gyermek vagy háziállat lenyeli a terméket, illetve a termék vagy a csomagolás egy darabját, azonnal forduljon
orvoshoz/állatorvoshoz.
Fulladás veszélye: A csuklópánt a nyakra tekeredhet.
FIGYELMEZTETÉS - Akkumulátor
• Ha az akkumulátorfolyadék szivárog, hagyja abba a termék használatát, és vegye fel a kapcsolatot a Nintendo
ügyfélszolgálatával. Ha az akkumulátorfolyadék a szemével érintkezik, azonnal öblítse ki szemeit bő vízzel, és
haladéktalanul forduljon orvoshoz. Ha a kezeire kerül a folyadékból, alaposan mossa le vízzel.
• A Poké Ball Plus akkumulátora újratölthető lítiumion-akkumulátor. Ne cserélje ki otthon az akkmulátort. Csak képzett
szakember távolíthatja el és cserélheti ki azt.
Kérjük, az akkumulátor cseréjével kapcsolatban forduljon a Nintendo Ügyfélszolgálathoz.
FIGYELMEZTETÉS – Elektromos biztonság
• Csak a termékkel kompatibilis hálózati (AC) adaptert használja, mint a külön vásárolható Nintendo USB AC adapter
(CLV-003), vagy a Nintendo Switch ™ AC adapter (HAC-002). Kérjük, győződjön meg róla, hogy a választott AC
adapter használható és jóvá van hagyva az ön országában, és olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, hogy
megbizonyosodjon róla, hogy használatával biztosítani tudja a termék áramellátását.
• Ne használja a terméket, miközben az töltődik.
• Amikor csatlakoztatja az USB kábelt az AC adapterhez, győződjön meg róla, hogy a csatlakozó megfelelő irányban áll.
• Amikor kihúzza az USB kábelt az AC adapterből, ne rántsa ki azt túl nagy erővel.
• Ha szokatlan hangot, szagot, vagy füstöt érzékel, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és vegye fel
a kapcsolatot a Nintendo Ügyfélszolgálattal.
• Ne hagyja, hogy a termék folyadékkal érintkezzen, és ne használja azt nedves vagy olajos kézzel. Ha a készülék belsejébe
folyadék kerül, ne használja tovább, és vegye fel a kapcsolatot a Nintendo Ügyfélszolgálattal.
• Ne tegye ki a terméket vagy az akkumulátorát mikrohullámnak, magas hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek vagy túl
nagy erőhatásnak. Ne húzza, csavarja, vagy tekerje össze túl szorosan a kábeleket. Ne tüzelje el a terméket.
• Ne érintse meg a kiegészítő csatlakozóit ujjaival vagy fém tárgyakkal.
• Ne érintse meg a terméket villámlással kísért vihar ideje alatt, miközben az a töltőn van.
• Ne szerelje szét vagy próbálja saját maga megjavítani a terméket. Ha a termék megsérült, ne használja tovább azt,
és vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Ne érjen a sérült részekhez. Kerülje a kiszivárgott folyadékkal való
érintkezést.
FIGYELMEZTETÉS – Általános figyelmeztetések
• Ne használja a kiegészítőt kerékpározás, autóvezetés, stb. közben.
• Ne használja a kiegészítőt szívritmusszabályozó (pacemaker) 25 cm-es körzetében, ha a vezeték nélküli kommunikáció
aktív. Ha pacemakere vagy bármilyen testbe ültetett orvosi készüléke van, a termék használata előtt konzultáljon
orvosával.
• A vezeték nélküli kommunikáció néhány helyen nem engedélyezett, pl. repülőgépeken és kórházakban. Kérjük, tartsa
be a használatára vonatkozó egyedi rendelkezéseket.
• A rezgési funkcióval kapcsolatban:
• Ne tartsa a kiegészítőt közvetlenül csontos testrészekhez, mint például a fej, könyök vagy a térd, illetve
az archoz vagy a gyomorhoz.
• Általános szabályként tartson legalább 5 perc szünetet a termék minden 30 percnyi használata után.

KÖRÜLTEKINTŐ HASZNÁLAT
• Ne tegye a terméket párás környezetbe, vagy olyan helyre, ahol a hőmérséklet hirtelen változhat. Ha terméken pára
csapódik le, kapcsolja ki, és várja meg, míg a lecsapódott víz újra elpárolog.
• Ne mossa ki a kiegészítőt a ruhákkal együtt.
• Ne használja a terméket poros vagy füstös környezetben.
• Ha a kiegészítő bepiszkolódik, törölje le a szennyeződést puha, száraz ruhával. Kerülje a hígító, benzin vagy alkohol
használatát.
• Játék közben figyeljen környezetére.
• Utazás közben ne lógassa a Poké Ball Plus kiegészítőt annak gyűrűjéről vagy pántjáról pl. egy táskára akasztva.
• Csak kompatibilis termékekkel használja együtt a kiegészítőt.
• Legalább félévente egyszer töltse fel a beépített akkumulátort. Ha huzamosabb ideig nem használja az akkumulátort,
lehet, hogy később már nem fogja tudni feltölteni azt.
Használat

Töltse fel és párosítsa a terméket az első alkalommal, mikor használatba veszi.
A termék töltése
1. opció: Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábelt (HAC-010) az ábrán látható módon. A Nintendo Switch dokkoló
(HAC-007) legyen csatlakoztatva az áramforráshoz a szokásos módon, a Nintendo Switch AC adapter (HAC-002)
használatával.

2. opció: Csatlakoztassa a kiegészítőt közvetlenül a Nintendo Switch AC adapterrel (HAC-002) az áramforráshoz.
3. opció: Töltse fel a kiegészítőt a Nintendo USB AC adapter (CLV-003) használatával.
Megjegyzés: A Poké Ball Plus csak az ezzel a jelzéssel ellátott, második osztályba tartozó készülékekkel használható:
Megjegyzés: A kiegészítő teljes feltöltése körülbelül három órát vesz igénybe.
A termék párosítása
A Poké Ball Plus kompatibilis szoftverrel való párosításához kövesse a képernyőn látható instrukciókat az adott szoftveren
belül.
Hogyan tartsa
Játék közben ügyeljen rá, hogy
elegendő mozgástérrel rendelkezik
a termék használatához.

1. Vegye fel és biztonságosan rögzítse a csuklópántot. Ne szorítsa meg túl erősen.
2. Viselje a gyűrűt azon az ujján, amelyikre legjobban illeszkedik.
3. Tartsa biztos kézzel a Poké Ball Plus készüléket, és ne engedje el azt.
A termék hulladékkezelése

A terméket ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt. Részletekért látogasson a http://docs.nintendo-europe.com
oldalra.
Területi Nintendo forgalmazó

ConQuest entertainment a.s.
www.nintendo.hu

