
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 – Elektriksel Güvenlik
•  Nintendo Switch konsolu ve aksesuarlarını şarj etmek için AC adaptörünü (HAC-002(EUR)) kullanın.
• AC adaptörünü doğru voltaja  (AC 100 – 240V) bağlayın.
•  Elektriği indirgenmiş olarak ileten voltaj dönüştürücüleri veya prizleri kullanmayın.
• AC adaptörü yakın ve kolay erişilebilen bir prize takılmalıdır.
• AC adaptörü yalnızca iç mekan kullanımı içindir.
•  AC adaptörünü mikrodalga, yüksek sıcaklık ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
•  AC adaptörünün sıvılarla temas etmesini engelleyin ve ıslak veya yağlı ellerle kullanmayın. 
•  AC adaptörünü aşırı güce maruz bırakmayın ve kabloları çok sıkı bir şekilde çekmeyin veya bükmeyin.
•  Parmaklarınız veya metal nesnelerle AC adaptörü konektörlerine dokunmayın.
• Gök gürültülü fırtınalar esnasında AC adaptörüne veya bağlı cihazlara 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 ve tamir etmeye çalışmayın. AC adaptörü hasar görürse kullanmayı bırakın ve Nintendo Servis ile iletişime geçin.  

Hasarlı bölgelere dokunmayın. Sızan sıvılarla temas etmeyin.

 UYARI – Genel
•  Bu ürünü veya paketleme malzemelerini küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Paketleme ürünleri yutulabilir. Kablo boyuna sarılabilir.

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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Çevreci Tasarım Bilgisi

AB yetkili temsilcisi ticari sicil numarası HRB 101840

Model bilgisi HAC-002(EUR)

Giriş voltajı AC 100-240V

Giriş AC frekansı 50/60Hz

Çıkış voltajı* DC 5.0V DC 15.0V

Çıkış akımı 1.5A 2.6A

Çıkış gücü 7.5W 39.0W

Ortalama aktif verim 76.8% 88.5%

Düşük yükte verim (%10)  – 83.0%

Yüksüz güç tüketimi 0.08W 0.08W

*  AC Adaptörünün (HAC-002(EUR)) iki tür DC çıkış voltajı vardır ve bu voltaj bağlanan cihaza göre otomatik olarak değişir.

Bakanlıkça tespit edilen kullanım ömrü 5 yıldır   
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;  
a- Sözleşmeden dönme,  
b- Satış bedelinden indirim isteme,  
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,  
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.  
Şikayet ve itirazlarınız konusundaki başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.


