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Návod na použitie

Slovenčina

Zdravotné a bezpečnostné informácie

T

áto pečať je zárukou, že Nintendo zhodnotilo tento produkt
a že dosiahol našich vysokých štandardov v remeselnej
zručnosti, spoľahlivosti a kvalite zábavy. Hľadajte túto pečať
pri nákupe hier a príslušenstva, aby ste mali istotu plnej
kompatibility s Vašim produktom Nintendo.

Ďakujeme, že ste si vybrali konzolu Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System™.

Dôkladne si prosím prečítajte informácie týkajúce sa zdravia a bezpečnosti. Ignorovanie týchto informácií môže viesť
k zraneniu spotrebiteľa alebo poškodeniu produktu. Pri používaní tohto produktu deťmi by mal byť vždy prítomný dospelý.

VAROVANIE – ZÁCHVATY

• Niektorí ľudia (približne jeden zo štyroch tisíc) môžu utrpieť záchvat alebo stratu vedomia pri sledovaní jasných zábleskov ku ktorým môže dôjsť pri
sledovaní televízie alebo hraní videohier, dokonca i keď ich nikdy žiadny záchvat nepostihol.
• Každý kto zažije záchvat, stratu pozornosti alebo akýkoľvek ďalší príznak spojený s epilepsiou by mal okamžite vyhľadať pomoc lekára pred ďalším
hraním videohier.
• Rodičia alebo zákonní zástupcovia by mali sledovať deti pri hraní videohier. Zastavte ich hranie a vyhľadajte pomoc lekára pokiaľ sa prejavia neobvyklé
príznaky ako napríklad: kŕče, svalový alebo očný tras, strata pozornosti, pozmenené videnie, nedobrovoľné pohyby alebo dezorientácia.

Pre redukovanie pravdepodobnosti záchvatu pri hraní videohier urobte nasledujúce opatrenia:
1. Nehrajte pokiaľ ste unavení a potrebujete spánok.
2. Hrajte v dobre osvetlenej miestnosti.
3. Dajte si každú hodinu desať až pätnásť minút prestávku.

VAROVANIE – ÚNAVA OČÍ A NEVOLNOSŤ
Hranie videohier môže spôsobiť, že vás po určitom časovom úseku začnú bolieť oči. Hranie videohier môže u niektorých hráčov taktiež vyvolať nevoľnosť.
Dodržujte prosím tieto inštrukcie, aby ste sa týmto problémom vyvarovali:
• Vyhnite sa hraniu príliš dlhú dobu. Rodičia alebo zákonní zástupcovia by mali monitorovať dĺžku hrania detí.
• Dajte si každú hodinu desať až pätnásť minút prestávku, i keď nebudete cítiť žiadne príznaky únavy.
• Pokiaľ máte po dlhšom hraní unavené oči, je vám zle alebo ste unavení, prestaňte a dajte si niekoľko hodín prestávku, než budete hrať znova.
• Pokiaľ budete mať niektoré z týchto problémov opakovane počas hrania, vyhľadajte pomoc lekára.

VAROVANIE – OPAKOVANÉ BOLESTI
Hranie videohier môže po niekoľkých hodinách spôsobiť bolesť vašich svalov kĺbov alebo kože. Nasledujte prosím tieto inštrukcie aby ste sa vyhli problémom
ako sú zápaly šliach, syndróm karpálnych tunelov a podráždenie pokožky:
• Vyvarujte sa extrémne dlhých herných sedení. Rodičia alebo zákonní zástupcovia by mali vždy monitorovať dĺžku hrania detí.
• Dajte si každú hodinu desať až pätnásť minút prestávku, i keď nebudete cítiť žiadne príznaky únavy.
• Pokiaľ budete pociťovať únavu v dlaniach, zápästiach či rukách počas hrania, alebo budete pociťovať príznaky ako je brnenie, otupenosť, pálenie
či stuhnutosť, prestaňte hrať a dajte si niekoľko hodín prestávku, než budete hrať znova.
• Pokiaľ budete mať niektoré z týchto problémov opakovane počas hrania, vyhľadajte pomoc lekára.

VAROVANIE – BEZPEČNOSŤ PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA

Spoločnosť Nintendo si vyhradzuje právo upravovať špecifikácie tohto produktu. Najnovšiu verziu manuálu vždy nájdete na webových stránkach
http://docs.nintendo-europe.com.
Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Entertainment System and SUPER NES are trademarks of Nintendo.
© 2017 Nintendo Co., Ltd.

Aby ste predišli nebezpečenstvu prehriatia, ohňa, explózie, elektrického šoku, zranenia, deformácie alebo zlyhania zariadenia:
• Nepoužívajte konzolu počas búrky.
• Konzolu nerozoberajte, neupravujte, ani sa ju nesnažte opravovať.
• Nešliapte, násilím neohýbajte ani neťahajte káble konzoly. Pri odpojení konzoly z elektriny najprv konzolu vypnite a potom odpojte kábel zo
zástrčky.
• Zamedzte vniknutiu tekutín alebo cudzorodých látok do konzoly. Pokiaľ k tomu náhodou dôjde, okamžite prestaňte konzolu používať, vypnite ju,
odpojte konzolu z elektriny a kontaktujte zákaznícku podporu spoločnosti Nintendo ohľadom ďalšieho postupu.
• Používajte iba Nintendo USB AC adaptér (CLV-003(EUR)). Budete potrebovať USB kompatibilný 5V/A1 (5W) AC adaptér. Uistite sa prosím, že AC adaptér
bol schválený pre používanie vo vašej krajine a prečítajte si jeho návod na použitie aby ste sa uistili, že je skutočne schopný napájať konzolu.
• Pri zapájaní USB kábla do konzoly alebo zdroja sa uistite, že konektor USB kábla je správne orientovaný a následne ho zastrčte priamo do USB portu.
• Nedotýkajte sa konektorov prstami alebo kovovými predmetmi.
• Nedotýkajte sa konzoly vlhkými, mastnými alebo spotenými rukami.
• Nepoužívajte adaptéry určené pre použitie v iných krajinách ani reostaty určené na tlmenie svetiel , pretože môžu zmeniť dodávané napätie.
• Nepreťažujte obvod pripájaním príliš veľkého množstva elektroniky pomocou predlžovacích a rozdvojovacích adaptérov.
• Pokiaľ počujete divné zvuky, vidíte dym alebo cítite divný zápach pri používaní konzoly, okamžite ju vypnite, vypojte zo zástrčky a kontaktujte podporu
spoločnosti Nintendo.
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Používanie konzoly
VAROVANIE – VŠEOBECNÉ
	Nevhodné pre malé deti – riziko udusenia. Kábel ovládača sa môže omotať okolo krku. Nenechávajte konzolu ani jej
príslušenstvo v dosahu malých detí a domácich maznáčikov.
	
Deti si môžu strčiť káble a ostatné príslušenstvo do úst a tak sa zraniť. Po rozbalení prosím vyhoďte nechcené baliace materiály. Malé deti by mohli
tieto materiály vdýchnuť.

Používajte svoju konzolu opatrne
	Nepoužívajte konzolu v prostredí s vysokou teplotou ani vysokou vlhkosťou ako sú:

• Oblasti vystavené priamemu slnečnému svetlu
• Miesta blízko tepelného zdroja ako kachle alebo radiátory.
• Pokiaľ je položená na koberci
• Na ďalších spotrebičoch
• V oblastiach bez vetrania ako je napríklad automobil počas leta

Začíname
1 Pripojenie konzoly
Otvorte kryt v prednej časti konzole
a pripojte ovládač

Pripojenie do elektriny

Nintendo logo mieri smerom
hore

Použite prosím nasledujúce:
• Nintendo USB AC adaptér (CLV-003(EUR))
(predávaný samostatne)
• USB kompatibilný 5V/A1 (5W) adaptér
(predávaný samostatne)
Poznámka: Aj keď niektoré USB kompatibilné
zariadenia môžu napájať konzolu, Nitnendo
nemôže doporučiť žiadne konkrétne zariadenie.
Uistite sa teda prosím, že postupujete podľa
inštrukcií tretích strán pre dané zariadenie.

Otvorte zo spodného okraja

	Nepoužívajte ani neskladujte konzolu na miestach s veľkým množstvom prachu, výparov alebo cigaretového dymu.
Pokiaľ sa na konektoroch alebo ich portoch nahromadí prach či ďalšie cudzorodé látky, odstráňte ich pomocou vysávača,
suchej handričky alebo ďalších vhodných produktov.
	Nepoužívajte ani neuchovávajte konzolu na miestach, kde sa môže teplota náhle zmeniť a spôsobiť tak kondenzovanie
vody, ako je napríklad pred jednotkou klimatizácie. Pokiaľ ku kondenzácii dôjde, vypnite konzolu a počkajte dokiaľ sa
kvapky vody nevyparia.
	Konzola nie je určená k vonkajšiemu použitiu.

Pripojte USB kábel
(zdroj elektriny)

	Nevystavujte konzolu vážnym fyzickým šokom.
	Nepoužívajte nadmernú silu pri zapájaní káblov a príslušenstva.

USB logo mieri
smerom dolu

	Používajte iba kompatibilné príslušenstvo.
	Pokiaľ je konzola poškodená, kontaktujte prosím zákaznícku podporu spoločnosti Nintendo. Nedotýkajte sa poškodených
oblastí a vyhnite sa kontaktu s prípadnou unikajúcou kvapalinou.

Pripojte HDMI™ High Speed kábel
Nintendo logo mieri
smerom hore

VAROVANIE

HDMI port na TV
alebo monitor

Skontrolujte
orientáciu

Uistite sa, že konektory na kábloch sú správne orientované a iba potom ich zapojte do odpovedajúcich portov.

2 Zapnite konzolu
Zobrazí sa HOME menu. Nasledujte prosím inštrukcie na obrazovke.
Stlačením tlačidla RESET sa hra preruší a konzola sa vráti do HOME menu.

Prepínač POWER

Tlačidlo RESET

ON
OFF

Po hraní
Aby ste predišli strate dát alebo poškodeniu, pred odpojením AC adaptéra zo zásuvky, najprv konzolu vypnite a/alebo vyberte USB kábel z konzoly.

Záruka
Pre viac informácií o záruke sa obráťte na predajcu vášho zariadenia alebo na support.nintendo.com.
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Informácie o podpore

Poznámky


Technická podpora Nintendo

Výhradný distribútor NINTENDO
pre Slovenskú republiku:
ConQuest entertainment, a. s.
Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9 - Hloubetín
tel. servis: (+420) 0284 000 164
www.nintendoshop.cz
servis@conquest.cz

Likvidácia tohto produktu
Nevyhadzujte tento produkt ani jeho batérie do bežného odpadkového koša.
Pre detaily navštívte webové stránky http://docs.nintendo-europe.com
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The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
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