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Návod na použitie

RESET
START

VOLUME

Hracia minikonzola



Vážení zákazníci!

So svojimi viac než 300 retro videohrami vám táto hracia 
minikonzola zaručí neobmedzené potešenie z hry pre 
malých i veľkých! Ovládanie je vďaka len niekoľkým 
 prehľadným ovládacím prvkom veľmi jednoduché  
a intuitívne – rýchlo zistíte ako jednotlivé hry fungujú. 

Váš tím Tchibo

Technické údaje

Model:     
 602 135

Batérie:     
 4x 1,5V LR6(AA) 

LCD displej    
 4,3” farebný displej

Hry:      
 300 8-bitových  
 videohier 

Teplota prostredia:   
 +10 až +40 °C

Made exclusively for:  
 Tchibo GmbH,  
Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany, 
www.tchibo.sk

V rámci vylepšovania 
 produktov si vyhradzujeme 
právo na technické a op-
tické zmeny na výrobku.



3

2 Technické údaje

4 Bezpečnostné upozornenia

8 Prehľad (obsah balenia)

9 Vloženie/výmena batérií

10 Používanie
10 Zapnutie / vypnutie zariadenia
10 Zmena hlasitosti
11 Voľba a spustenie hry
12 Joystick a akčné tlačidlá počas hry
12 Prerušenie hry (režim pauzy)
13 Ukončenie hry

13 Reset 

14 Čistenie

14 Poruchy / pomoc

15 Likvidácia

Obsah



4

Bezpečnostné upozornenia 

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok 
používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby 
nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám. 

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie.  
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj 
tento návod.

Účel použitia

• Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný 
na komerčné účely.

• Výrobok používajte iba pri miernych klimatických 
 podmienkach.

NEBEZPEČENSTVO pre deti

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu.  
Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

• Prehltnutie batérií môže byť životunebezpečné.  
Pri prehltnutí batérií môže v priebehu 2 hodín dôjsť  
k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen 
nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte 
mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť 
k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným 
spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc. 
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• Dodaný skrutkovač slúži na výmenu batérií. Batérie môžu 
vkladať alebo vymieňať výlučne dospelé osoby.

VAROVANIE pre osoby trpiace epilepsiou alebo  
s podozrením na epilepsiu

• U veľmi malého počtu osôb môžu určité vizuálne podnety 
(napr. blikajúce svetlá, vyskytujúce sa vo videohrách) 
viesť k epileptickým záchvatom. Takéto záchvaty sa môžu 
začínať rôznymi symptómami ako napr. závraty, zmeny 
vo videní, trhané očné pohyby alebo tiky tváre, strata 
orientácie, zmätenosť alebo prechodná strata  vedomia. 
Osoby so stratou vedomia sa môžu poraniť  
na predmetoch v ich blízkosti alebo v dôsledku pádu. 
Ak sa pri hre vyskytne takýto symptóm, musíte hru 
okamžite ukončiť a vyhľadať lekársku pomoc.  
Rodičia musia svoje deti počas hry sledovať a spýtať  
sa ich na vyššie uvedené symptómy. Pravdepodobnosť 
výskytu takýchto záchvatov je u detí a tínedžerov vyššia 
ako u dospelých osôb.

VAROVANIE pred ujmami na zdraví pri hraní videohier

• Najneskôr hodinu po neprerušovanej hre si urobte 
 prestávku v trvaní 10 až 15 minút. Zabezpečte ju 
 predovšetkým u detí.
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• Nehrajte, keď ste ospalí alebo unavení.  
Prestaňte hrať, ak vás začne bolieť hlava.

• Hrajte sa vždy len v dobre osvetlenej miestnosti.

VAROVANIE pred poraneniami

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu  
s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta 
 prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára. 

• Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.

• Batérie sa nesmú rozoberať, hádzať do ohňa alebo 
 skratovať. 

POZOR – Vecné škody

• Výrobok nie je vhodný na používanie s dobíjateľnými 
 batériami (akumulátormi).

• Výrobok a batérie chráňte pred nadmerným teplom. 
 Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším 
nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré 
môžu vzniknúť pri vytečení batérií. 

• Kontaktné svorky v priehradke na batérie sa nesmú 
 skratovať.

• Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré 
a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie 
s rôznou kapacitou.
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• Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).

• Neponárajte výrobok do vody. Chráňte ho pred priamym 
slnečným žiarením, nárazmi, vlhkosťou a etrémnymi 
 teplotami.

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé čistiace 
prostriedky, resp. tvrdé kefy atď.
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Prehľad (obsah balenia)

posuvný 
spínač 

zap./vyp.

bez vyobrazenia:  
4 batérie  
  

  Odstráňte ochrannú fóliu z displeja.

priehradka  
na batérie  

(zadná  
strana)

reproduktor 
(zadná strana) 

akčné tlačidlá

displej

joystick 
(na riadenie) 

reset 

štart

hlasitosť
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Vloženie/výmena batérií

NEBEZPEČENSTVO pre deti – Nebezpečenstvo 
ohrozenia života udusením/prehltnutím

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. 
 Okamžite ho zlikvidujte. 

• Batérie môžu vkladať alebo vymieňať výlučne dospelé 
osoby.

  M Bočný posuvný spínač zap./vyp. posuňte nadol 
 (vypnutie prístroja), ak sa tak ešte nestalo.

 1.  Uvoľnite skrutku na 
priehradke na batérie 
a odoberte kryt prie-
hradky na batérie.

2.  Dodané batérie vložte 
podľa zobrazenia v 
priehradke na batérie.  
Dbajte na správnu 
 polaritu (+/-).

3.  Znovu nasaďte kryt 
priehradky na batérie 
a zafixujte ho skrut-
kou.
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 Výrobok nie je vhodný na používanie  
s dobíjateľnými batériami (akumulátormi).

Používanie

Zapnutie / vypnutie zariadenia

VOLUME

START

RESET

 posuvný 
spínač 

zap./vyp. 

m   Na zapnutie zariadenia 
 prepnite bočný posuvný  
spínač zap./vyp. nahor. 

m   Na vypnutie zariadenia 
 prepnite bočný posuvný  
spínač zap./vyp. nadol. 

Zmena hlasitosti

RESET
START

RESET
START

VOLUME

Hlasitosť je pri každom zapnutí, 
resp. resete, štandardne nastave-
ná na stredný stupeň. Hlasitosť  
si môžete zmeniť opakovaným 
stlačením tlačidla VOLUME 
 nasledovne:
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  M stlačte 1x: najvyššia hlasitosť

  M stlačte 2x: zvuk je vypnutý

  M stlačte 3x: najtichšia hlasitosť

  M stlačte 4x: stredná hlasitosť

  M Na opätovné zapnutie najvyššej hlasitosti stlačte 
 znovu tlačidloVOLUME. 

Voľba a spustenie hry

Po zapnutí sa na displeji zobrazí zoznam hier, ktoré sú  
k dispozícii a zaznie melódia. 

   

VOLUME

START

RESET

VOLUME

START

RESET

1.  Joystickom sa posúvajte  
po zozname hier, ktoré sú  
k dispozícii, kým sa 
 nedostanete k želanej hre.  

  M Ak joystick držíte stlačený  nahor alebo nadol, môžete 
zoznamom hier prechádzať rýchlejšie.

  M Ak joystick stlačíte doľava alebo doprava, môžete 
 zoznamom hier prechádzať v krokoch po 8 hrách.  
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RESET

VOLUME

RESET

VOLUME

START

2.  Na zvolenie označenej hry 
stlačte tlačidlo START.

3.  Na spustenie vyznačenej hry 
stlačte tlačidlo START 
 následne ešte raz.

Joystick a akčné tlačidlá počas hry

RESET

VOLUME

START

RESET

VOLUME

START

Joystickom riadite smer vašej 
 figúrky. 

 Akčné tlačidlá variujú podľa hry. 
Stlačením príslušného tlačidla sa 
môže napr. spustiť skok, strela, 
krok atď. 

 V hracej konzole je k dispozícii 300 retro hier.  
Ako sa jednotlivé hry hrajú, zistíte intuitívne  
a rýchlo vďaka len niekoľkým ovládacím prvkom.  
Vyskúšajte si to!

Prerušenie hry (režim pauzy)

Mnoho hier môžete kedykoľvek prerušiť.

  M Stlačte tlačidlo START na prerušenie hry.  
Displej „zamrzne“.

  M Stlačte znovu tlačidlo START na pokračovanie hry.
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 Režim pauzy nefunguje pri všetkých hrách.  
Jednoducho to vyskúšajte!

Ukončenie hry

VOLUME

START
VOLUME

START

RESET

m    Na ukončenie hry stlačte 
počas hrania tlačidlo RESET. 

 Na displeji sa znovu zobrazí 
 zoznam dostupných hier. 

Reset 

Elektromagnetické polia v okolí zariadenia môžu mať 
 rušivý vplyv. Ak zariadenie nefunguje správne, vykonajte 
reset. 

  M Stlačte 1-krát krátko tlačidlo RESET. 

Na displeji sa znovu zobrazí zoznam dostupných hier.
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Čistenie

POZOR – Vecné škody

• Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne 
ani abrazívne čistiace prostriedky.

• Neponárajte výrobok do vody.

  M Výrobok v prípade potreby vyčistite suchou 
 handričkou nepúšťajúcou vlákna. 

Poruchy / pomoc

Zariadenie nefunguje (zvuk ani obraz).

• Je zariadenie zapnuté?  
Posuvný spínač zap./vyp. prepnite nahor. 

• Nie sú batérie vybité?  
Vymeňte batérie.

Displej je tmavý, ale je počuť zvuk.

• Nie sú batérie vybité?  
Vymeňte batérie.
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Žiadny zvuk, ale displej, joystick a tlačidlá fungujú  
ako zvyčajne. 

• Je vypnutý zvuk? 
Tlačidlom VOLUME zvýšte hlasitosť. 

Obraz na displeji je veľmi tmavý.

• Nie sú batérie vybité?  
Vymeňte batérie.

Obraz na displeji mihoce, má prúžky, alebo je inak 
 narušený.

• Stlačte príp. tlačidlo RESET. 

• Posuvným spínačom zap./vyp. vypnite a znovu  zapnite 
zariadenie a znovu ho vyskúšajte. 

• Nie sú batérie vybité?  
Vymeňte batérie.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené  
z hodnotných materiálov, ktoré  sa dajú recyklovať.  
To znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte obal podľa pravidiel separovaného zberu. 
 Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky 
a ľahkých obalov.



 Zariadenia, ktoré sú označené týmto symbolom, 
sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! 
Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré zariade-
nia oddelene od domového odpadu. Informácie 
o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré zaria-
denia bezplatne, vám poskytne obecná alebo 
mestská správa.

 Batérie a akumulátory nepatria do domového 
odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité 
batérie a akumulátory v zbernom dvore vašej 
obecnej alebo mestskej správy alebo v špeciali-
zovanej predajni, ktorá predáva batérie. 

Číslo výrobku: 602 135

www.tchibo.sk/navody 


