
Instrukcja 

Nintendo może od czasu do czasu zmieniać specyfikacje produktu i odświeżać tę informację. Najnowsza wersja instrukcji 

jest dostępna na https://docs.nintendo-europe.com (ten serwis może nie być dostępny w niektórych państwach).

Prosimy o przeczytanie i przestrzeganie informacji dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia. W przeciwnym razie może 

dojść do urazu lub uszkodzenia. Osoby dorosłe powinny nadzorować dzieci podczas użytkowania tego produktu.

         OSTRZEŻENIE - Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci młodszych niż 36 miesięcy
Ryzyko połknięcia: Ten produkt zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dziecko lub zwierzę. Należy 

trzymać go poza ich zasięgiem.

Usuń wszystkie niepotrzebne opakowania po rozpakowaniu produktu.

W przypadku połknięcia produktu, części produktu lub opakowania przez dziecko lub zwierzę, natychmiast skontaktuj 

się z lekarzem/weterynarzem.

Ryzyko uduszenia: Pasek na nadgarstek może owinąć się wokół szyi.

         OSTRZEŻENIE - Bateria
• Jeśli bateria wycieka, przestań używać i skontaktuj się z Nintendo Customer Support. Jeśli ciecz z baterii dostanie się 

 do oczu, natychmiast opłucz oczy dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem. Jeśli ciecz dostanie się na dłonie, umyj je 

 dokładnie pod bieżącą wodą.

• Bateria użyta w Poké Ball Plus jest litowo-jonowa, przeznaczona do ponownego ładowania. Nie wymieniaj 

 samodzielnie baterii. Bateria musi być wyjęta i wymieniona przez wykwalifikowanego specjalistę.

 Po więcej informacji prosimy kontaktować się z Nintendo Customer Support.

         OSTRZEŻENIE - Elektryczność
• Używaj jedynie ładowarki AC kompatybilnej z tym produktem, takiej jak sprzedawana oddzielnie ładowarka 

 Nintendo USB AC (CLV-003) lub ładowarka Nintendo SwitchTM AC (HAC-002). Prosimy upewnić się, że ładowarka 

 AC została dozwolona w danym kraju i przeczytać instrukcję, aby dowiedzieć się, czy ładowarka jest odpowiednia dla 

 tego produktu.

• Nie używaj produktu podczas ładowania.

• Podczas podłączania kabla USB do ładowarki AC prosimy upewnić się, że konektor jest skierowany w dobrą stronę. 

• Podczas odłączania kabla USB z ładowarki AC, pociągnij konektor bez użycia dużej siły.

• Jeśli usłyszysz dziwny dźwięk, zobaczysz dym lub poczujesz dziwny zapach, odłącz produkt z gniazdka i skontaktuj się 

 z Nintendo Customer Support.

• Chroń produkt przed kontaktem z cieczami i nie dotykaj go mokrymi lub tłustymi rękami. Jeśli do środka dostanie się 

 ciecz, przestań używać i skontaktuj się z Nintendo Customer Support. 

• Nie wsadzaj produktu do mikrofalówki, nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur, promieni słonecznych lub 

 dużej siły. Nie ciągnij za kabel i nie ściskaj zbyt mocno. Nie wrzucaj do ognia.

• Nie dotykaj konektorów palcami lub metalowymi przedmiotami.

• Nie dotykaj tego produktu podczas ładowania w czasie burzy.

• Nie rozbieraj lub nie próbuj naprawiać tego produktu. Jeśli jest uszkodzony, przestań go używać i skontaktuj się 

 z Nintendo Customer Support. Nie dotykaj uszkodzonych części. Unikaj kontaktu z wyciekającymi cieczami.

         OSTRZEŻENIE - Ogólne
• Nie używaj w czasie jazdy na rowerze, prowadzenia samochodu, itp.

• Podczas komunikacji bezprzewodowej, nie używaj bliżej niż 25 centymetrów (10 calów) od rozrusznika serca. 

 Jeśli posiadasz rozrusznik serca lub inne implementowane urządzenie medycznie, skontaktuj się z lekarzem.

• Komunikacja bezprzewodowa może być w niektórych miejscach niedozwolona, np. w samolotach lub szpitalach.  

 Prosimy przestrzegać tych zasad.

• Odnośnie wibracji:

 • Nie trzymaj urządzenia blisko kościstych części ciała, takich jak głowa, łokcie lub kolana, lub blisko twarzy czy żołądka.

 • Zalecana jest przynajmniej 5-minutowa przerwa po każdych 30 minutach używania.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA
• Nie umieszczaj produktu w wilgotnych miejscach ze zmienną temperaturą. Jeśli dojdzie do skroplenia, poczekaj 

 aż krople wody wyparują. Nie myj urządzenia z odzieżą.

• Nie używaj w zakurzonych lub zadymionych miejscach.

• Jeśli urządzenie się ubrudzi, wytrzyj je miękką, suchą ściereczką. Unikaj używania rozcieńczalnika, benzyny lub alkoholu.

• Podczas gry uważaj na swoje otoczenie.

• Podczas podróży nie narażaj Poké Ball Plus na wstrząsy np. poprzez zawieszenie go na torbie.

• Nie używaj urządzenia z innymi akcesoriami niż te kompatybilne.

• Baterię należy wymieniać przynajmniej raz na sześć miesięcy. Jeśli bateria nie jest używana przez dłuższy czas, może 

 się ponownie nie naładować.

Opcja 1: Podłącz załączony kabel USB (HAC-010) jak pokazano na diagramie. Stacja dokująca Nintendo Switch 

 (HAC-007) powinna być podłączona do sieci przy użyciu ładowarki AC Nintendo Switch (HAC-002), jak zwykle.

By sparować Poké Ball Plus z kompatybilnymi urządzeniami, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, zapisanymi w 

danym softwarze.

1. Załóż i zaciśnij strap, lecz nie zbyt mocno.

2. Noś pierścionek na palcu, na który najlepiej pasuje.

3. Trzymaj mocno Poké Ball Plus i nie wypuszczaj.

Zapewnij sobie odpowiednio 

dużą przestrzeń podczas gry.

Opcja 2: Podłącz urządzenie bezpośrodnio do ładowarki AC Nintendo Switch (HAC-002).

Opcja 3: Ładuj urządzenie za pomocą ładowarki Nintendo USB AC Adapter (CLV-003).

Uwaga: Poké Ball Plus może być podłączony do urządzeń Class II noszących następujący symbol:

Uwaga: Urządzenie naładuje się w pełni po około trzech godzinach.

Naładuj i sparuj urządzenie przed pierwszym użyciem.

Nie wyrzucaj tego urządzenia z domowymi odpadami. Więcej szczegółów na https://docs.nintendo-europe.com
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