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Návod k použití

Čeština

Zdravotní a bezpečnostní informace

T

ato pečeť je zárukou, že Nintendo zhodnotilo tento produkt
a že dosáhl našich vysokých standardů v řemeslné zručnosti,
spolehlivosti a kvalitě zábavy. Hledejte tuto pečeť při nákupu
her a příslušenství, abyste měli jistotu plné kompatibility s
Vaším produktem Nintendo.

Děkujeme, že jste si vybrali konzoli Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System™.

Přečtěte si prosím pečlivě informace týkající se zdraví a bezpečnosti. Ignorování těchto informací může vést k zranění nebo
poškození produktu. Při používání tohoto produktu dětmi by měl být vždy přítomen dospělý.

VAROVÁNÍ – ZÁCHVATY

• Někteří lidé (přibližně jeden ze čtyř tisíc) mohou utrpět záchvat nebo ztrátu vědomí při sledování jasných záblesků ke kterým může dojít při sledování
televize nebo hraní videoher, dokonce i pokud je nikdy žádný záchvat nepostihl.
• Každý kdo zažije záchvat, ztrátu pozornosti nebo jakýkoliv další příznak spojený s epilepsií by měl okamžitě vyhledat pomoc lékaře před dalším
hraním videoher.
• Rodiče nebo zákonní zástupci by měli sledovat děti při hraní videoher. Zastavte jejich hraní a vyhledejte pomoc lékaře pokud se projení neobvyklé
příznaky jako například: křeče, svalový nebo oční třes, ztráta pozornosti, pozměněné vidění, nedobrovolné pohyby nebo dezorientace.

Pro redukování pravděpodobnosti záchvatu při hraní videoher podnikněte následující opatření:
1. Nehrajte pokud jste unavení a potřebujete spánek.
2. Hrajte v dobře osvětlené místnosti.
3. Dejte si každou hodinu deset až patnáct minut přestávku.

VAROVÁNÍ – ÚNAVA OČÍ A NEVOLNOST
Hraní videoher může způsobit, že vás po určitém časovém úseku začnou bolet oči. Hraní videoher může u některých hráčů taktéž vyvolat nevolnost.
Dodržujte prosím tyto insturke, abyste se těmto problémům vyvarovali:
• Vyhněte se hraní příliš dlouhou dobu. Rodiče nebo zákonní zástupci by měli monitorovat délku hraní dětí.
• Dejte si každou hodinu deset až patnáct minut přestávku i přes to, že nebudete cítit žádné příznaky únavy.
• Pokud máte po delším hraní unavené oči, je vám zle nebo jste unavení, přestaňte a dejte si několik hodin přestávku, než budete hrát znova.
• Pokud budete mít některé z těchto problémů opakovaně během hraní, vyhledejte pomoc lékaře.

VAROVÁNÍ – OPAKOVANÉ BOLESTI
Hraní vydeoher může po několika hodinách způsobit bolest vašich svalů kloubů nebo kůže. Následujte prosím tyto instrukce abyste se vyhnuli problémům
jako jsou záněty šlach, syndrom karpálních tunelů a podráždění pokožky:
• Vyvarujte se extrémně dlouhých herních sezení. Rodině nebo zákonní zástupci by měli vždy monitorovat délku hraní u dětí.
• Dejte si každou hodinu deset až patnáct minut přestávku i přes to, že nebudete cítit žádné příznaky únavy.
• Pokud budete pociťovat únavu v dlaních, zápěstích či rukou během hraní, nebo budete pociťovat příznaky jako je brnění, otupělost, pálení či
zatuhlost, přestaňte hrát a dejte si několik hodin přestávku, než budete hrát znova.
• Pokud budete mít některé z těchto problémů opakovaně během hraní, vyhledejte pomoc lékaře.

VAROVÁNÍ – BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Společnost Nintendo si nárokuje právo upravovat specifikace tohoto produktu. Nejnovější verzi manuálu vždy najdete na webových stránkách
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.

Pro zabránění riziku přehřátí, ohně, exploze, elektrického šoku, zranění, deformace nebo selhání zařízení:
• Nepoužívejte konzoli během bouřky.
• Konzoli Nerozebírejte neupravujte ani se jí nesnažte opravovat.
• Nešlapejte, násilím neohýbejte ani netrhejte za kabel konzole. Pří odpojení konzole z elektřiny nejpve konzoli vypněte a odpojte kabel ze zástrčky
než z konzole.
• Zamezte vniknuti tekutin nebo cizorodých látek do konzole. Pokud k tomu náhodou dojde, okamžitě přestaňte konzoli používat, vypněte ji, odpojte
konzoli z elektřiny a kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Nintendo pro radu ohledně dalšího postupu.
• Používejte pouze AC adaptéry kompatibilní s konzolí. Budete potřebovat USB kompatibilní 5V/A1 (5W) AC adaptér, jako je například such samostatně
prodávaný Nintendo USB AC adaptér (CLV-003(EUR)). Ujistěte se prosím, že AC adaptér byl schválen pro používání ve vaší zemi a přečtěte si jeho
návod k použití abyste se ujistili, že je skutečně schopný napájet konzoli.
• Při zapojování USB kabelu do konzole nebo zdroje se ujistěte, že konektor USB kabelu je správně orientovaný a následně ho zastrčte přímo do USB portu.
• Nedotýkejte se terminálu konektoru prsty nebo kovovými předměty.
• Nedotýkejte se konzole vlhkýma, mastnýma nebo zpocenýma rukama.
• Nepoužívejte adaptéry určené pro použití v jiných zemích ani reostaty určené k tlumení světel , protože mohou změnit dodávané napětí.
• Nepřetěžujte obvod připojováním příliš velkého množství elektroniky pomocí prodlužovacích a rozdvojovacích adaptérů.
• Pokud slyšíte divné zvuky, vidíte kouř nebo cítíte divný zápach při používání konzole, okamžitě jí vypněte, vypojte ze zástrčky a kontaktujte podporu
společnosti Nintendo.
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Používání konzole
VAROVÁNÍ – OBECNÉ
	Nevhodné pro malé děti – riziko uškrcení. Kabel ovladače se může omotat okolo krku. Nenechávejte konzoli ani její
příslušenství v doasu malých dětí a domácích mazlíčků.
	Děti si mohou strčit kabely a ostatní příslušenství do úst a tak se zranit. Po rozbalení prosím vyhoďte nechtěné balící materiály. Malé děti by mohly
tyto materiály vdechnout.

Používejte svou konzoli opatrně
	Nepoužívejte konzoli v prostředích s vysokou teplotou ani vysokou vlhkostí jako jsou:

• Oblasti vystavené přímému slunečnímu světlu
• Místa blízko tepelného zdroje jako kamna nebo topná tělesa
• Pokud je položená na koberci
• Na dalších spotřebičích
• V oblastech bez ventilace jako je například automobil v průběhu léta

Začínáme
1 Připojení konzole
Otevřete kryt v přední části konzole
a připojte ovladač

Připojení do elektřiny

Nintendo logo míří směrem
vzhůru

Použijte prosím následující:
• Nintendo USB AC adaptér (CLV-003(EUR))
(prodávaný samostatně)
• USB kompatibilní SV/A1 (5W) adaptér
(prodávaný samostatně)
Poznámka: Přestože některá s USB kompatibilní
zařízení mohou napájet konzoli, Nitnendo
nemůže doporučit žádné konkrétní zařízení.
Ujistěte se tedy prosím, že postupujete podle
instrukcí třetích stran pro daná zařízení.

Open od spodního okraje

	Nepoužívejte ani neskladujte konzoli na místech s velkým množstvím prachu, výparů nebo cigaretového kouře. Pokud
se na konektorech nebo jejich portech nahromadí prach či další cizorodé látky, odstraňte je za pomoci vysavače, suchého
hadříku nebo dalších vhodných produktů.
	Nepoužívejte ani neuchovávejte konzoli na místech, kde se může teplota náhle změnit a způsobyt tak kondenzování
vody, jako je například před jednotkou klimatizace. Pokud ke kondenzaci dojde, vypněte konzoli a počkejte dokud se
kapky vody nevypaří.
	Konzole není určená k venkovnímu užití.

Připojte USB kabel
(zdroj elektřiny)

	Nevystavujte konzoli vážným fyzickým šokům.
	Nepoužívejte nadměrnou sílu pří zapojování kabelů a příslušenství.

USB logo míří
směrem dolů

	Používejte pouze kompatibilní příslušenství.
	Pokud je konzole poškozená, kontaktujte prosím zákaznickou podporu společnosti Nintendo. Nedotýkejte se poškozených
oblastí a vyhněte se kontaktu s případnou unikající kapalinou.

Připojte HDMI™ kabel
Nintendo logo míří
směrem vzhůru

VAROVÁNÍ

HDMI port na TV
nebo monitoru

Zkontrolujte
orientaci

Ujistěte se, že konektory na kabelech jsou správně natočené a teprve potom je zapojte do odpovídajících portů.

2 Zapněte konzoli
Zobrazí se HOME menu. Následujte prosím instrukce na obrazovce.
Zmáčknutím tlačítka RESET hra vytvoří přerušovací bod a konzole se
vrátí do HOME menu.

Přepínač POWER

Tlačítko RESET

ON
OFF

Po hraní
Pro předejicí ztrátě dat nebo poškození před odpojením AC adaptéru ze zásuvky nejprve konzoli vypnětě a/nebo vyjmětě USB kabel z konzole.

Záruka
Pro více informací o záruce se obraťte na prodejce vašeho zařízení nebo na support.nintendo.com.
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Technická podpora

Poznámky


Technická podpora Nintendo

Výhradní distributor NINTENDO
pro Českou republiku:
ConQuest entertainment, a. s.
Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9 - Hloubetín
tel. servis: (+420) 0284 000 164
www.nintendoshop.cz
servis@conquest.cz

Likvidace tohoto produktu
Nevyhazujte tento produkt ani jeho baterie do běžného odpadkového koše.
Pro detaily navštivte 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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