
Czech 

Obsah balení: Snakebyte PS4 stojan s nabíjecí stanicí,  manuál, 
nabíjecí kabel 

1. Indikátor nabíjení, 2. PS4 konektory ovladače, 3. USB.C 
nabíjecí konektor 
2. Poskládejte stojan z jednotlivých dílů, umístěte nabíjecí dock na 
horní díl stojanu do zapuštěného prostoru 
3. Zapojte mikro USB adaptér do mikro usb portu Vašeho PS4 
bezdrátového ovladače 
4 Nastavení dobíjecí stanice: připojte kabel do nabíjecího doku, 
který umístěte do zapuštěného prostoru na horní straně stojanu. Připojte stojan do sítě. 
Umístěte PS4 bezdrátový ovladač do nabíjecího doku 

Led indikátor : při nabíjení svítí červená barva, nabití LED svítí modře. Po nabití ovladač 
odejměte z doku. 

Technická data:  
Číslo modelu.. 
Vstup:   
Výstup:   
Nabíjecí dok vstup: 

Troubleshooting: nabíječka nenabíjí: překontrolujte správnost zapojení kabelu , 
umístění PS4 ovladačů a správnost zapojení USB zdroje 

Bezpečnost: používejte kabel s napětím AC100-240V, netahejte USB napájecí kabel,  
výrobek držte z dosahu malých dětí. Chraňte nabíječku před prachem, vlhkostí, vodou 
(tekutinami), nevystavujete:  příliš vysokým a studeným teplotám a přímému slunečnému 
záření.  

Nedotýkejte  se přímo konektorů a kabelů, nepoužívejte poškozený produkt, neotvírejte ani 
nijak neupravujte nabíječku. Okamžitě vyjměte ze sítě kabel v případě kouře,  podivněho 
zápachu anebo  

Netypického zvuku.  
Pravidelně nabíječku čistěte suchým hadříkem (nepoužívejte žádné čistící prostředky) 
v režimu off. 
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Slovak 

Obsah balenia Snakebyte PS4 stojan s nabíjacou stanicou,  
návod k použitiu, nabíjací kábel 

1. Indikátor nabíjania 2. PS4 konektory ovládača, 3. USB.C nabíjací 
konektor 
2. Poskladajte stojan z jednotlivých díielcov, umiestnite nabíjací 
dock na horný diel stojanu do zapusteného priestoru 
3. Zapojte mikro USB adaptér do mikro usb portu Vašeho PS4 
bezdrátového ovládača 
4. Nastavenie dobíjecej stanice: pripojte kábel do nabíjacieho doku, 
ktorý umiestníte do zapusteného priestoru na vrchnej strane stojanu. Pripojte stojan do 
elsiete. Umiestnite PS4 bezdrátový ovládač do nabíjacieho doku 

Led indikátor : pri nabíjaní svieti červená farba, po nabití LED svieti modrá farba. 
Po nabití odložte ovládač z doku. 

Technické informácie: 
Číslo modelu.. 
Vstup:   
Výstup:   
Nabíjací dok vstup: 

Troubleshooting: nabíjačka nenabíja: Skontrolujte správnosť zapojenia kábla , umiestneni 
PS4 ovladačov a správnosť zapojenia USB zdroja 
Bezpečnosť: používajte kábel s napetím AC100-240V, nevyťahujte USB napájací kábel,  

výrobok držte z dosahu malých detí. Chráňte nabíjačku pred prachom, vlhkosťou, vodou (te-
kutinami), nevystavujte: príliš vysokým a studeným teplotám a priamemu slnečnému žiare-
niu,  

Nedotýkajte  se priamo konektorov a kabelov, nepoužívajte poškodený produkt, neotváraj-
te ani nijak neupravujte nabíjačku. Okamžite prerušte prívod elektrickej energie  v prípade 
dymu,  atypického zápachu alebo zvuku.  

Pravidelne stojan čistite suchou handričkou (nepoužívajte ziadné čistiací prostriedky) 
v režime off. 
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