
BATERIA XBOX 360 + KABEL USB / PLAY & CHARGE
KX7B

 INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje ogólne:

Stacja dokująca - ładowarka USB - Play&Charge na 2 akumulatorki od kontrolerów konsoli Microsoft
XBOX 360.  W skład  pakietu  wchodzą  również  2  zapasowe  akumulatorki  do  padów!  Niezbędny
zestaw  dzięki  któremu zaoszczędzisz  czas  na  dodatkowe  doładowywanie  akumulatorów!  Dzięki
wykorzystaniu  kabla  Play&Charge  nie  będziesz  już  musiał  przerywać gry  i  mozolnie  czekać  na
naładowanie się ogniw!

Cechy i specyfikacja produktu:

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Ładowarka mikroprocesorowa dedykowana do baterii kontrolerów Microsoft XBOX 360. 
• Stacja jest kompatybilna ze wszystkimi typami akumulatorków do bezprzewodowych padów

od XBOX 360! 
• Umożliwia ładowanie 1 lub 2 akumulatorków jednocześnie. Proces ładowania jest w pełni 

automatyczny za sprawą wbudowanego mikroprocesora który kontroluje stan naładowania 
akumulatora. Po maksymalnym naładowaniu mikroprocesor automatycznie zmienia tryb 
pracy na podtrzymywanie ładowania, dodatkowy układ zabezpiecza akumulatorki przed 
przeładowaniem. 

• Ładuje 1 akumulatorek w mniej niż 2 godziny, a 2 akumulatorki jednocześnie w mniej niż 4 
godziny. 

• Elegancki wygląd i długi kabel USB - stację można postawić na biurku lub na półce obok 
swojej konsoli XBOX 360. 

• Umożliwia jednoczesne granie i ładowanie akumulatorków po umieszczeniu ich w padzie 
(za pomocą kabla Play&Charge) 

• Możliwość ładowania z wykorzystaniem kabla USB po umieszczeniu ich w stacji ładowarki. 
• 2 zapasowe akumulatorki o pojemności 4800 mAh w komplecie! 
• Kolor: biały

2. Instrukcja obsługi:

-  Podłącz  ładowarkę  z  zestawu  do  portu  USB komputera  bądź  konsoli
XBOX360 (pamiętaj o tym, że konsola musi być uruchomiona przynajmniej
podczas rozpoczęcia ładowania!).
- Umieść w ładowarce jeden z dwóch akumulatorów z zestawu. 
- Ładowanie akumulatora sygnalizowane jest świeceniem lampki CH.
- Pełne naładowanie akumulatora sygnalizowane jest zieloną lampką FULL.
- Umieść naładowany akumulator w gnieździe baterii kontrolera XBOX360.
-  Podczas  ładowania  akumulatorów  możesz  wykorzystać  dołączony  w
zestawie kabel  Play & Charge do grania na konsoli  bez akumulatora w
kontrolerze.

3. Środki ostrożności: 

• Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
• Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego

detergentu.
• Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
• Nie  rozmontowywać  urządzenia  na  części!  Samodzielne

modyfikacje  mogą  skutkować  pozbawieniem  prawa  do
gwarancji oraz rękojmi!


