Instrukcja obsługi
Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie
uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Po zapoznaniu się z instrukcją należy ją zachować
do wglądu.
•

Uwagi:

- Ten produkt zawiera małe części. Przechowywać z dala od dzieci poniżej 3 roku życia.
- Nie używaj tego produktu, jeśli jest uszkodzony lub zmodyfikowany.
- Nie zamaczaj tego produktu. Może to spowodować porażenie prądem lub nieprawidłowe działanie.
- Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu źródeł ciepła ani nie wystawiaj na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych. Przegrzanie może
spowodować nieprawidłowe działanie.
- Nie należy uderzać lub obciążać urządzenia silnym ciężarem.
- Nie należy demontować, naprawiać ani modyfikować tego produktu.
- Jeśli produkt wymaga czyszczenia, używaj tylko miękkiej, suchej szmatki. Nie używaj żadnych
środków chemicznych, takich jak
benzen lub rozcieńczalnik.
- Nie używaj tego produktu do celów innych niż jego przeznaczenie. Nie ponosimy odpowiedzialności
nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub szkody powstałe w wyniku użytkowania
niezgodnego z przeznaczeniem.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------•

W zestawie

Kontroler x 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•

Przed użyciem produktu:

*Proszę zaktualizować konsolę Nintendo SwitchTM do najnowszej wersji oprogramowania
sprzętowego.
wersja.
*Ten produkt działa tylko w trybie Handheld Mode i musi być podłączony do konsoli
konsoli Nintendo SwitchTM , aby działał. Ten produkt nie może być używany w trybie
TV Mode lub Tabletop Mode, ani jako kontroler bezprzewodowy.
*Poniższe funkcje Joy-ConTM(L) nie są dołączone do tego produktu.

produkt: HD Rumble, dioda LED gracza, przycisk SYNC, przyciski SL/SR oraz.
czujniki akcelerometru/gyro.
*Tego produktu nie można używać z niektórymi akcesoriami wykonanymi specjalnie dla kontrolerów
kontrolerów Joy-Con (takich jak Joy-Con Grip i Joy-Con Charging Grip)
ze względu na kształt i rozmiar tego produktu. Proszę nie instalować tego produktu na siłę
nie montuj produktu w akcesoriach na siłę, ponieważ może dojść do nieprawidłowego działania lub
uszkodzenia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeśli lewy drążek nie reaguje prawidłowo, proszę obrócić lewy drążek dwa lub trzy razy w dużych
kółkach, aby go skalibrować.
Ten produkt nie jest kompatybilny z opcją "Calibrate Control Sticks" w menu HOME konsoli Nintendo
SwitchTM.
Normalne działanie produktu może zostać zakłócone przez silne zakłócenia elektromagnetyczne. W
takim przypadku wystarczy zresetować produkt, aby powrócić do normalnego działania, postępując
zgodnie z instrukcją obsługi).
W przypadku, gdy działanie produktu nie zostanie wznowione, należy przenieść się do miejsca, w
którym nie występują zakłócenia elektromagnetyczne.
Przewodów nie należy wkładać do gniazdek elektrycznych.
Zachowaj opakowanie i instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
Należy zachować informacje kontaktowe do wykorzystania w przyszłości.
Obraz na opakowaniu może różnić się od rzeczywistego produktu.
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu lub specyfikacji produktu bez uprzedzenia.
HORI i logo HORI są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HORI.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMACJE O UTYLIZACJI PRODUKTU
Gwarancja
Jeśli zobaczysz ten symbol na jakimkolwiek z naszych produktów elektrycznych lub opakowaniu,
oznacza to, że dany produkt elektryczny lub bateria nie powinny być wyrzucane jako ogólne odpady
domowe w Europie. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu i baterii, należy pozbywać się ich
zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami lub wymogami dotyczącymi utylizacji urządzeń
elektrycznych lub baterii. W ten sposób przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych i poprawy
standardów ochrony środowiska w zakresie przetwarzania i utylizacji odpadów elektrycznych.
Dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej.
W przypadku wszystkich roszczeń gwarancyjnych zgłoszonych w ciągu pierwszych 30 dni od daty
zakupu należy skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonano zakupu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego
dokonano pierwotnego zakupu. Jeśli roszczenie gwarancyjne nie może być rozpatrzone przez
pierwotnego sprzedawcę
lub w przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących naszych produktów, prosimy o kontakt
bezpośrednio z firmą HORI na adres
infoeu@hori.jp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gwarancja
HORI gwarantuje pierwszemu nabywcy, że produkt zakupiony jako nowy w oryginalnym opakowaniu
będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 90 dni od daty zakupu.
Jeśli roszczenie gwarancyjne nie może być rozpatrzone przez pierwotnego sprzedawcę detalicznego,
prosimy zwrócić się bezpośrednio do HORI na adres
infous@hori.jp.
Nintendo Switch jest znakiem towarowym firmy Nintendo. Licencjonowany przez Nintendo.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ostrzeżenie
Przed użyciem tego produktu
Kontroler D-Pad (L)
FCC CHCE, ABYŚ WIEDZIAŁ
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych
klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie
zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może spowodować uszkodzenie
urządzenia. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można
stwierdzić przez
Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można
stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby
usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:
- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.

