
• PowerA továbbfejlesztett vezetékes kontroller XBOX készülékhez

• 3 méter eltávolítható USB vezeték

• Használati útmutató

TELEPÍTÉS 

1. Ha az Xbox ki van kapcsolva, csatlakoztassa az USB-kábelt a konzol egy szabad USB-portja és a vezérlő Micro-

USB-portja között. Nyomja meg a vezérlőn lévő Xbox gombot, amíg a konzol be nem kapcsol. A kis fehér LED

világítani fog a sikeres kapcsolat jelzésére.

2. Ha az Xbox konzol már be van kapcsolva, egyszerűen csatlakoztassa az USB-kábelt a konzol bármelyik szabad

USB-portjához, és csatlakoztassa a Micro USB-t a vezérlőhöz. A kis fehér LED-lámpának világítania kell, jelezve a

sikeres csatlakozást.

MEGJEGYZÉS: A játékosok és a vezérlők hozzárendelését lásd a hivatalos Xbox felhasználói kézikönyvben. 

A SPECIÁLIS JÁTÉKGOMBOK HOZZÁRENDELÉSE 

1. Nyomja meg a vezérlő hátoldalán található Program gombot. A LED csatlakozási jelző villogni fog, jelezve, hogy

a vezérlő hozzárendelési módban van.

2. Nyomja meg az alábbi gombok egyikét (A/B/X/Y/ LB/RB/LT/RT/Left Stick Press/Right Stick Press/D-pad) az újbóli

hozzárendeléshez. Ezután nyomja meg a hozzárendelni kívánt speciális játékgombot (AGR vagy AGL). A LED-

kapcsolat jelzőfénye abbahagyja a villogást, jelezve, hogy a speciális játékgomb be lett állítva.
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3. Ismételje meg ezt a többi Advanced Gaming Button (Speciális játékgomb) esetében. 

MEGJEGYZÉS: Az Advanced Gaming Button hozzárendelések a kapcsolat megszakítása után is a memóriában 

maradnak.RESETTING THE ADVANCED GAMING BUTTONS 

1. Tartsa lenyomva a Program gombot 2 másodpercig. A LED Connection Indicator lassan villogni kezd, jelezve, 

hogy a vezérlő hozzárendelési üzemmódban van. 

2. Nyomja meg a korábban hozzárendelt gombot, és a funkció törlődik.USING THE SHARE BUTTON 

Refer to Xbox documentation for details on functions and features related to the Share button. 

A FEJHALLGATÓ DIAL HASZNÁLATA 

Csatlakoztassa vezetékes fejhallgatóját a vezérlő 3,5 mm-es sztereó csatlakozójához. A hangerőszabályzó tárcsa 

pirosan világít, jelezve, hogy a mikrofon el van némítva. Nyomja le a dial-t a mikrofon némításának feloldásához. 

Nyomja meg újra a dial-t a némításhoz. A fejhallgató hangerejének beállításához érintse meg a dial-t balra vagy 

jobbra, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerő minimális vagy maximális hangerőre állításához. 

MEGJEGYZÉS: Az Xbox beállításain belül a hangvezérlők elsőbbséget élveznek, ezt követi a Headset Dial, majd végül 

a headset hang- vagy némításvezérlői. További részletekért olvassa el az Xbox és a headset dokumentációját.  

HIBAELHÁRÍTÁS 

Az aktuális GYIK-ekért látogasson el a PowerA.com/support webhelyre. 

Kérdés: A vezérlő nem csatlakozik az Xbox konzolhoz? 

- Ellenőrizze, hogy az Xbox konzol be van-e kapcsolva. 

- Ellenőrizze, hogy a televíziója a megfelelő videobemenetre van-e állítva, és hogy a televízió képernyőjén látható-

e az Xbox-konzol kezelőfelülete. 

- Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e az Xbox konzolhoz. 

- Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a PowerA Enhanced Wired Controllerhez. 

Kérdés: A vezérlő csatlakoztatva van, de nem működik? 

- Ellenőrizze, hogy az 1-es játékos vezérlőjét használja. További hibaelhárításért olvassa el az Xbox konzol 

felhasználói kézikönyvét. 

MOZGÁS FIGYELMEZTETÉS 

A videojátékok megsérthetik az izmokat, az ízületeket, a bőrt vagy a szemet. Kövesse ezeket az utasításokat, hogy 

elkerülje az olyan problémákat, mint az ínhüvelygyulladás, a kéztőalagút szindróma, a bőrirritáció vagy a szem 

megerőltetése: 

• Kerülje a túlzott játékot. Tartson 10-15 perces szünetet óránként, még akkor is, ha úgy gondolja, hogy nincs 

szüksége rá. A szülőknek figyelniük kell gyermekeiket a megfelelő játékra. 

• Ha a keze, csuklója, karja vagy szeme elfárad vagy megfájdul játék közben, vagy ha olyan tüneteket érez, mint a 

bizsergés, zsibbadás, égés vagy merevség, álljon meg és pihenjen néhány órát, mielőtt újra játszana. 

• Ha játék közben vagy után továbbra is fennáll a fenti tünetek bármelyike vagy egyéb kellemetlen érzés, hagyja 

abba a játékot, és forduljon orvoshoz. 

FCC NYILATKOZAT 

Ez az eszköz megfelel az FCC-szabályok 15. részének. A működésre a következő két feltétel vonatkozik: (1) ez az 

eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve 

a nem kívánt működést okozó interferenciát is. 
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Figyelem: 

Az egységen a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten nem jóváhagyott változtatások vagy módosítások 

érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. Megjegyzés: Ezt a berendezést 

tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek, az FCC-

szabályok 15. része szerint. 

CAN ICES-003(B)/NMB-003(B) 

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada License alól mentesített RSS szabvány(ok)nak. A működésre a következő 

két feltétel vonatkozik: 

(1) Ez az eszköz nem okozhat interferenciát, és 

(2) ennek az eszköznek el kell viselnie minden interferenciát, beleértve az olyan interferenciát is, amely az eszköz 

nem kívánt működését okozhatja. 

 

GYÁRTÓ: ACCO Brands USA LLC 

4 Corporate Way, Zürich-tó, IL 60047 

ACCOBRANDS.COM | POWERA.COM 

KÍNÁBAN KÉSZÜLT 

AUSZTRÁLI GARANCIANYILATKOZAT 

 

Erre a termékre olyan garancia vonatkozik, amelyeket az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény nem zárhat ki. Súlyos 

meghibásodás esetén jogosult cserére vagy pénz visszatérítésére, valamint bármely más ésszerűen előrelátható 

veszteség vagy kár megtérítésére. Ön jogosult az áru javítására vagy cseréjére is, ha az áru minősége nem 

megfelelő, és a meghibásodás nem minősül súlyos meghibásodásnak. Ausztráliában vagy Új-Zélandon vásárolt 

termékre a vásárlás dátumától számított egy év garancia vonatkozik. A jótállás érvényesítéséhez a termék hibáinak 

a vásárlástól számított egy éven belül kell megjelenniük. Minden jótállási igényt a vásárlás kiskereskedőjén 

keresztül kell visszaküldeni a kiskereskedő visszaküldési szabályzatának és eljárásainak megfelelően. A termék 

kiskereskedőhöz való visszajuttatásával kapcsolatban felmerülő költségek teljes mértékben a fogyasztót terhelik. 

 

AU NAGYKERESKEDELMI FORGALMAZÓ: 

Level 2, 2 Darling Street South Yarra, 

Ausztrália VIC 3141 

bluemouth.com.au 

E-mail: support@bluemouth.com.au 

+61 3 9867 2666 

 

TOVÁBBI JOGOK 

© 2021 ACCO Brands USA LLC. A PowerA és a PowerA logó az ACCO Brands Corporation védjegyei. A Microsoft, 

az Xbox, az Xbox „Sphere” Design, az Xbox Series X|S, az Xbox One és a Windows a Microsoft vállalatcsoport 

védjegyei. Minden más védjegy a megfelelő tulajdonosok tulajdona. 

 

REGIONÁLIS MEGFELELÉS SZIMBÓLUMOK 

További információ az egyes szimbólumnevek internetes keresésével érhető el. 

 

 A WEEE (Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai) szimbólum megköveteli, hogy az 

akkumulátort a helyi előírásoknak megfelelően a háztartási hulladékon kívül helyezzék el. Útmutatásért 

forduljon a helyi önkormányzathoz, a hulladékkezelő szolgálathoz vagy a kiskereskedőhöz. 

 

A CE (Conformité Européene aka European Conformity) jelzés a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék 

megfelel a vonatkozó európai egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi irányelveknek és 

előírásoknak. 

 

Az UKCA (UK Conformity Assessment) védjegy a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az 

Egyesült Királyság vonatkozó egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi előírásainak. 
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 A Szabályozási Megfelelőségi Jel jelzi, hogy a termék megfelel az összes vonatkozó ACMA (Australian 

Communications and Media Authority) szabályozási előírásnak, beleértve az elektromos biztonsággal 

és/vagy elektromágneses kompatibilitással (EMC) kapcsolatos összes műszaki és nyilvántartási követelményt. 

 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

Ezúton az ACCO Brands USA LLC (4 Corporate Way, Lake Zurich, IL 60047 USA) kijelenti, hogy ez a vezetékes vezérlő 

megfelel a 2014/30/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen 

érhető el: PowerA.com/compliance 
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