
Multifunkcionális konzol állvány 

PS4 iPega PG-P4009

Használati utasítás



Termékleírás

Fülhallgató tartó 
fejhallgató

Slots for 
játéklemezek

Hűtőrekesz 

Váltó 

Indikátor 
töltésjelző 2

Indikátor 
töltés 1

Aljzat 
töltőaljzat 2

Aljzat 
Töltés 1

Tápfeszültség 
bemenet

Adapter 
Micro x2

A termék jellemzői

1. Ez a termék a P4/P4 Slim/P4 pro játékkonzolhoz készült.
2. A töltésjelző lehetővé teszi a készülék töltöttségi szintjének meghatározását. 
3. a termék rendelkezik adapterrel a vezeték nélküli töltéshez.
4. a termék rendelkezik fejhallgatótartóval.
5. A termék hűtési funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a konzol 
túlmelegedését.
6. A termék 17 kártya tárolására alkalmas. 

A termék helyes kezelése

1. Csatlakoztassa a készüléket a játékkonzolhoz vagy más 5 V-os áramforráshoz 
a Micro USB kábelen keresztül. Ha a kapcsolat sikeres, a két töltésjelző folyama-
tosan világít. 
2. Csatlakoztassa a Micro USB adaptert a vezérlő USB töltőportjához, majd 
igazítsa a vezérlőt a töltőcsaphoz, és dugja be a töltőaljzatba. A piros kijelző 
világít, hogy tudassa Önnel, hogy a töltés megkezdődött, és a fehér kijelző 
folyamatosan világít, amikor a készülék teljesen feltöltődött.
3. Ha két vezérlő egyidejűleg töltődik, a két piros töltésjelző egyszerre világít. A 
megfelelő fehér kijelző felkapcsolódik, ha teljesen feltöltődött.



4. A konzol hűtéséhez helyezze a hűtőkamrába, és kapcsolja be a ventilátort.  
(Megjegyzés: a P4/ P4 Slim konzolokat EVA sapkával kell védeni, lásd alább a 
beszerelést.)

1) Válassza ki a játékkonzoljának megfelelő EVA overlay-t.0
2) Vigye fel az EVA borítást a hűtőkamra mindkét oldalára (P4 konzol - egyik oldal. 
P4 slim konzol - mindkét oldal).

3,5 mm: P4 konzolhoz

8 mm: P4 Slim konzolhoz

9 mm: P4 Slim konzolhoz

P4 konzol

Konsola 
P4 vékony

3) Helyezze a konzolt a hűtőtérbe.
4) Csatlakoztassa a készüléket a konzolhoz a mikro USB-kábelen keresztül.

5. Helyezze a fejhallgatót az állványra. 
6. Helyezze az adaptert megfelelő tárolási helyre.
7. A készülék rövidzárlat-védelmi funkcióval rendelkezik.

Termékleírások

Bemeneti feszültség: 4,75 V-5,25 V 
Egyszeri töltési áram: ≤600 mA
Bemeneti áram: ≤1600 mA 
Töltési idő: 5 h



Megjegyzések

1. Ne töltse a készüléket magas hőmérsékleten. 
2. Ne szedje szét vagy módosítsa a készüléket saját maga, hogy elkerülje a sérülé-
seket.
3. Kerülje a készülék közvetlen napfény, eső, nedvesség és hő hatására történő 
elhelyezését. 
4. Ne töltse a készüléket rosszul szellőző helyen. 
5. Ne használjon kémiai oldószereket a termék tisztításához.

A készlet tartalma

Alap x1 Micro usb kábel x1 

EVA borítás x4Használati utasítás x1

Adapter Micro x2  


