
Nintendo Joy-Con Játékvezérlő

Használati Utasítás



Egészségügyi és biztonsági információk

Kérjük, olvassa el és tartsa be az egészségügyi és biztonsági tudnivalókat.
Ennek elmulasztása sérülést vagy kárt okozhat. Felnőtteknek felügyelniük
kell a termék gyermekek általi használatát.

FIGYELMEZTETÉS - Elemek

• Hagyja abba a termék használatát, ha az elemek szivárognak. Ha az
akkumulátorfolyadék a szemébe kerül, azonnal öblítse ki a szemet bő
vízzel, és forduljon orvoshoz. Ha folyadék szivárog a kezére, alaposan
mossa le vízzel. Óvatosan törölje le a folyadékot a termék külsejéről egy
ruhával.

FIGYELMEZTETÉS – Elektromos biztonság

• Csak a Nintendo Switch konzolt (HAC-001) vagy a (külön
megvásárolható) Joy-Con töltőfogantyút (HAC-012) használja a termék
töltéséhez.
• Ha furcsa zajt hall, füstöt lát vagy valami furcsa szagot lát, hagyja abba
a termék használatát, és lépjen kapcsolatba a Nintendo
ügyfélszolgálatával.
• Ne tegye ki a készüléket tűznek, mikrohullámú sütőnek, közvetlen
napfénynek, magas vagy rendkívül alacsony hőmérsékletnek.
• Ne hagyja, hogy ez a termék vagy a beépített akkumulátorok
folyadékkal érintkezzenek, és ne használja a terméket nedves vagy olajos
kézzel. Ha folyadék kerül a belsejébe, hagyja abba a termék használatát,
és lépjen kapcsolatba a Nintendo ügyfélszolgálatával.
• Ne tegye ki a terméket vagy a beépített akkumulátorokat túlzott
erőhatásnak.
• Ne érintse meg ezt a terméket vagy a csatlakoztatott eszközöket töltés
közben zivatar idején.

FIGYELMEZTETÉS – Általános

• Tartsa távol ezt a terméket és a csomagolóanyagokat kisgyermekektől.

A csomagoló elemek lenyelhetők.

• Vezeték nélküli kommunikáció használata közben ne használja ezt a
terméket a pacemakertől számított 15 centiméteres körzeten belül. Ha
szívritmus-szabályozóval vagy más beültetett orvosi eszközzel rendelkezik,
először forduljon orvoshoz.
• Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken, például repülőgépeken vagy
kórházakban nem engedélyezett a vezeték nélküli kommunikáció. Kérjük,
kövesse a vonatkozó előírásokat.
• Azok a személyek, akiknek ujjaikkal, kezükkel vagy karjaikkal
kapcsolatos sérüléseik vagy rendellenességeik vannak, ne használják a
vibrációs funkciót.



• Ne szerelje szét és ne próbálja megjavítani ezt a terméket vagy a
beépített akkumulátorokat. Ha bármilyen sérülést észlel, hagyja abba a
termék használatát, és lépjen kapcsolatba a Nintendo ügyfélszolgálatával.
Ne érintse meg a sérült területeket. Kerülje el a szivárgó folyadékkal való
érintkezést.

GONDOS HASZNÁLAT

• Ha a termék beszennyeződik, törölje le puha, száraz ruhával. Kerülje a
hígító vagy más oldószer használatát.
• A beépített akkumulátorokat legalább félévente töltse fel. Ha az
akkumulátorokat hosszabb ideig nem használja, előfordulhat, hogy
lehetetlenné válik a töltésük.

Hogyan kell használni

Az első használat előtt töltse fel és párosítsa a vezérlőket. A vezérlőket
úgy töltheti és párosíthatja, hogy közvetlenül a Nintendo Switch konzolhoz
(HAC-001) csatlakoztatja, vagy használja a Joy-Con töltőfogantyút (HAC-
012) (külön megvásárolható).

Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátort képzett szakembernek kell kivennie. További
információért látogasson el a https://battery.nintendo-europe.com oldalra.

Nintendo ügyfélszolgálat

EUR: http://contact.nintendo.eu
AU/NZ: http://support.nintendo.com

A termék ártalmatlanítása

Ne dobja ki ezt a terméket vagy a beépített akkumulátorokat a háztartási
szemétbe. A részletekért lásd: http://docs.nintendo-europe.com

http://support.nintendo.com
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