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Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Sağlık ve güvenlik bilgilerini lütfen okuyun ve inceleyin. Bunu yapmamanız 
incinmeye veya hasara neden olabilir. Yetişkinler, bu ürünün çocuklar tarafından 
kullanımını gözetim altında tutmalıdırlar. 

 UYARI
•  AC adaptörünü doğru voltaja  (AC 100 – 240V) bağlayın. AC adaptörü 

yakın ve kolay erişilebilen bir prize takılmalıdır. AC adaptörü yalnızca iç 
mekan kullanımı içindir.

•  USB kabloyu AC adaptörüne bağlarken konektörün doğru bir şekilde  
yönlendirildiğinden emin olun. USB kabloyu AC adaptöründen çıkarırken 
konektörü çok fazla güç kullanarak çekmeyin.

•  AC adaptörü kullanımda değilken prizden çıkarın.
•  AC adaptörünün sıvıyla temasını engelleyin ve ıslak ve yağlı ellerle  

kullanmayın. İçine sıvı girdiğinde kullanımı bırakın ve Nintendo Servis  
ile iletişime geçin.

•  AC adaptörünü aşırı güç, yüksek sıcaklık, doğrudan güneş ışığı ve nemli 
ortamlara maruz bırakmayın.

• Parmaklarınız veya metal nesnelerle cihaza dokunmayın.
• AC adaptörü takılıysa gök gürültülü fırtına esnasında dokunmayın.
•  Tuhaf bir ses duyar, duman görür veya tuhaf bir koku alırsanız AC adaptörünü 

prizden çıkarın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin.
•  AC adaptörünü sökmeyin veya tamir etmeye çalışmayın. AC adaptörü 

hasar gördüğünde kullanımı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime 
geçin. Hasarlı bölgelere dokunmayın. 

•  AC adaptörü ve paketleme malzemelerini küçük çocukların ulaşamayacağı 
yerlerde saklayın. 

DİKKATLİ KULLANIM

AC adaptörü kirlendiğinde yumuşak, kuru bir bezle silin. Tiner, benzen veya 
alkol kullanmayın.

Nintendo Servis

www.letmerepair.com/location/istanbul 

Bu Ürünün İmha Edilmesi

Bu ürünü evsel atıklarla birlikte imha etmeyin.  
Ayrıntılı bilgi için bkz. www.letmerepair.com/location/istanbul

Bu üründe kullanılan sembollerin ve işaretlerin açıklaması için bkz.  
www.letmerepair.com/location/istanbul 
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