GM-5200 PSP Powered Case
Productinformatie
D: Statief
A: Batterijvak
E: Oplaadindicator
B: Voedingsaansluitingen
F: Aan-/uitschakelaar voor opladen
C: Aansluiting voedingsadapter
Opladen batterijen
Plaats de oplaadbare batterijen.
1
Verbindt PSP voedingsadaptor (niet inbegrepen) met lichtnet en voedingsaansluiting (C).
2
Schakel (F) aan (on). Oplaadindicatior (E) licht rood op.
3
Als indicator groen oplicht zijn de batterijen vollledig opgeladen. Ontkoppel voedingsadapter.
4
Afspelen
Plaats PSP met een omlaag gerichte beweging. Controleer of voeding goed is aangesloten (B).
5
Zet (F) uit (off). Indicatorlampje gaat uit.
6
Bedien PSP.
7
Gebruik statief (D) voor een comfortabele kijkpositie.
8
Opmerking
Gebruik
• Gebruik alleen de originele PlayStation Portable voedingsadapter. Niet goedgekeurde
voedingsadapters kunnen het product en de PSP beschadigigen.
• De speeltijd van de oplaadbare batterijen is ongeveer 1 uur.
• Voor opladen PSP: sluit PSP voedingsadapter aan een zet (F) uit (off).
• Voor opladen PSP en oplaadbare batterijen: sluit PSP voedingsadapter aan een zet (F) aan (on).
• Als de voedingsadapter niet gebruikt wordt, leveren batterijen toch voeding, zelfs als schakelaar voor
opladen (F) aan of uit is.
• Als de oplaadbare batterijen helemaal leeg zijn, is de oplaadtijd ongeveer 8 uur.
• Lees de PSP gebruikershandleiding voor indicatorlampjes of functies van de PSP.
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Energie
• Werp de batterijen niet in open vuur.
• Volg de plaatselijke voorschriften bij het verwijderen van batterijen.
Veiligheidsinstructies
• Probeer het apparaat niet te openen of te repareren.
• Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving. Reinig het apparaat met een droge doek.
Surf naar www.trust.com/14657 voor actuele FAQ's en handleidingen.
• Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende
Europese richtlijnen. De Verklaring van Conformiteit (DoC) is beschikbaar op www.trust.com/14657/ce.

• Lever het apparaat indien mogelijk in bij een recyclingcentrum. Gooi het apparaat niet weg met het
gewone huishoudelijke afval.
Garantie & copyright
• Dit apparaat heeft een productgarantie van twee jaar, ingaande op de dag van aankoop. Surf voor
meer informatie naar www.trust.com/warranty.
• Nadruk van delen van deze handleiding zonder toestemming van Trust International B.V. is uitdrukkelijk
verboden.
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