
Czech 

Obsah balení: 
Snakebyte XS nabíječka, manuál, nabíjecí kabel, 2x baterie 

Zapojení: 
zapojte nabíječku nabíjecí kabel do USB portu, umístěte jednu z 
baterii do Xbox ovladače. 

Led indikátor: 
při nabíjení svítí červená barva , po nabití svítí zelená barva. 

Technická data: 
Kapacita – 800mAh 
Vstup- DC 5V 0,3A 
Výstup: DC 2,4V0,15A 
Typ baterie: N/MH 

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

Bezpečnost: chraňte nabíječku před prachem, vlhkostí, vodou (tekutinami), 
nevystavujte: příliš vysokým a studeným teplotám a přímému slunečnému záření,  

Nedotýkejte  se přímo konektorů a kabelů, nepoužívejte poškozený produkt, neotvírejte 
ani nijak neupravujte nabíječku, riziko požáru, skratu a jiných událostí. 

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

Nepotřebné baterie nevyhazujte do komunálního odpadu, likvidujte dle pravidel pro 
likvidaci tříděného odpadu 
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Slovak 

Obsah balenia: 
Snakebyte XS nabíjačka, manuál, nabíjací kábel, 2x batérie 

Zapojenie: 
zapojte nabíjačku nabíjací kábel do USB portu, umiestnite 
jednu z batérií do Xbox ovládača. 

Led indikátor: 
počas nabíjania svieti červená farba , po nabití svieti zelená farba. 

Technické informácie: 
Kapacita – 800mAh 
Vstup- DC 5V 0,3A 
Výstup: DC 2,4V0,15A 
Typ batérie: N/MH 

 
Troubleshooting: nabíjačka nenabíja: skontrolujte správnosť zapojenia káblu , umiestnenie 
XS ovladačov a správnosť zapojenia USB zdroja 

Bezpečnosť: chráňte nabíjačku pred prachom, vlhkosťou, vodou (tekutinami), nevystavujte: 
príliš vysokým a studeným teplotám a priamemu slnečnému žiareniu,  

Nedotýkajte  se priamo konektorov a káblov, nepoužívajte poškodený produkt, neotvírájte 
ani nijak neupravujte nabíjačku, riziko požiaru, skratu a iných udalostí. 

Pravidelne nabíjačku čistite suchou handričkou (nepoužívajte žiadné čistiace prostrieedky) 
v režime off. 

Likvidácia: Symbol preškrtnutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii alebo na 
obale znamená, že v štátoch Európskej únie sa všetky elektrické a elektronické zariadenia, 

batérie a akumulátory po skončení životnosti musia likvidovať oddelene v rámci triedeného 
odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.  
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