
51887 – Οδηγίες Χρήσης

I. Εισαγωγή
Ευχαριστούμε που διαλέξατε τον Διπλό Σταθμό Φόρτισης της Hama για το Play station Move και συγχαρητήρια στην επιλογή σας. είμαστε σίγουροι ότι
το προϊόν μας θα σας δώσει σημαντική βοήθεια όταν παίζετε για τα επόμενα χρόνια.
Αυτές οι οδηγίες περιέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του σταθμού. Παρακαλούμε κρατήστε τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική
παραπομπή.

II. Περιεχόμενα Συσκευασίας
- Διπλός Σταθμός Φόρτισης.
- USB / Mini USB καλώδιο σύνδεσης.
- Δύο δακτύλιους προσαρμογής για τα επιμέρους χειριστήρια.
- Οδηγίες Χρήσης

III. Εγκατάσταση
1. Συνδέστε την Mini USB υποδοχή με το σταθμό φόρτισης.

2. Συνδέστε την άλλη άκρη του USB καλωδίου με μια ελεύθερη θύρα του PS3 σας.

3. Αν θέλετε να φορτίσετε ένα επιμέρους χειριστήριο του Play station Move, τοποθετήστε έναν από τους δυο δακτύλιους προσαρμογής που
περιλαμβάνονται στο σταθμό. Αυτό σας επιτρέπει να φορτίσετε ένα δεύτερο χειριστήριο την ίδια ώρα.

4. Όταν τοποθετείτε το χειριστήριο στον σταθμό φόρτισης, βεβαιωθείτε ότι οι επαφές του σταθμού φόρτισης ακουμπούν τα σημεία επαφής του
χειριστηρίου. Μόλις το χειριστήριο αρχίσει να φορτίζει, το LED του ανάβει για να δείξει ότι βρίσκεται σε διαδικασία φόρτισης.

IV. Σημειώσεις
1. Ο μέσος όρος φόρτισης είναι 6 ώρες, ανάλογα με το βαθμό που η μπαταρία ήταν αποφορτισμένη.
2. Μη βραχυκυκλώνετε το σταθμό ή τον τοποθετείτε στη φωτιά.
3. Κρατήστε το σταθμό μακριά από υγρασία και υγρά.
4. Προστατέψτε το σταθμό από δυνατά σοκ.
5. Μην επιχειρείτε να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Αφήστε οποιαδήποτε επισκευή σε αρμόδιους ειδικούς τεχνικούς.
6. Μην τροποποιείτε τη συσκευή με οποιοδήποτε τρόπο. Κάνοντας αυτό ακυρώνεται η εγγύηση.

V. Υποστήριξη και πληροφορίες επικοινωνίας
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αντιπρόσωπο της Hama ή τον Σύμβουλο των προϊόντων της Hama αν το προϊόν σας είναι ελαττωματικό ή έχετε
οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

VI. Γραμμή υποστήριξης – Hama Σύμβουλος Προϊόντων
Phone: +49 (0)9091/502-115
Fax: +49 (0)9091/502-272
E-mail: produktberatung@hama.de

VII. Internet / World Wide Web
Υποστήριξη προϊόντων, νέοι οδηγοί, πληροφορίες προϊόντων και πολλά περισσότερα ενδιαφέροντα προϊόντα μπορείτε να βρείτε στο www.hama.com


