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Használati útmutató 
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Mini arcade játék



Kedves Vásárlónk!

Ebben a pici játékkonzolban több mint 300 retro arcade  
videojáték határtalan játékélményt nyújt kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt! A kevés, jól átlátható vezérlőelem-
nek köszönhetően a kezelése igen egyszerű, könnyű  
ráérezni – hamar ki fogja találni, hogy a különböző 
 játékok hogyan működnek. 

A Tchibo csapata

Műszaki adatok

Modell:     
 602135

Elemek:     
  4 db 1,5V LR6(AA)

LCD-képernyő:   
 4,3" színes kijelző

Játékok:     
 300 8-Bit videojáték 

Környezeti hőmérséklet:  
 +10 és +40 °C között

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

Fenntartjuk magunknak a 
jogot, hogy a termékfejlesz-
tés során műszaki és opti-
kai változtatásokat hajt-
sunk végre az árucikken.
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Biztonsági előírások 

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az 
esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak  
az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később  
ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, 
az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

• A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti 
célokra nem használható.

• A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között 
használja.

VESZÉLY gyermekek esetében

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe 
kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn! 

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet.  
Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási  
sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet.  
Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket 
olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek 
 hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha  
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az más módon az emberi szervezetbe került, azonnal 
 forduljon orvoshoz.

• A mellékelt csavarhúzó az elemcseréhez szükséges.  
Az elemet kizárólag felnőttek helyezhetik be, vagy 
 cserélhetik ki.

VIGYÁZAT epilepsziában szenvedő személyek, vagy 
epilepszia gyanújának fennállása esetén

• Néhány embernél előfordulhat, hogy bizonyos vizuális 
hatások (pl. felvillanó fények, amelyek a videojátékokban 
is előfordulnak) epilepsziás rohamot okoznak.  
Ezek a  rohamok különböző tünetekkel kezdődhetnek,  
pl. szédülés, látás romlása, a szem- vagy az arcizmok 
rángása, tájé kozódási képesség elvesztése, zavarodott-
ság vagy  átmeneti eszméletvesztés. Az eszméletét 
 vesztett személy megsérülhet a közelben található 
 tárgyak vagy elesés miatt. 
Ha ezen a tünetek valamelyike jelentkezne játék közben, 
azonnal abba kell hagyni a játékot, és orvosi segítséget 
kell kérni. A szülők figyeljék gyermeküket, és kérdezzék 
őket a fenti tünetek esetleges fellépéséről. Az ilyen 
 rohamok kialakulásának valószínűsége gyermekeknél  
és tinédzsereknél nagyobb, mint felnőttek esetében.



6

VIGYÁZAT - videojátékozás közben fellépő 
 egészségkárosodás

• Legkésőbb egy óra megszakítás nélkül telt játék után 
 iktasson be 10-15 perc szünetet. Főleg gyermekeknél 
ügyeljen ennek betartására.

• Ne játsszon, ha fáradt vagy kimerült.  
Hagyja abba a játékot, ha megfájdul a feje.

• Mindig jól megvilágított helyiségben játsszon.

VIGYÁZAT - sérülésveszély

• Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, 
szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott 
 esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le vízzel,  
és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

• A nem újratölthető elemeket tölteni tilos.

• Az elemeket szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni 
tilos. 

FIGYELEM – anyagi károk

• A termék újratölthető elemekkel (akkumulátorokkal)  
nem használható.
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• Óvja a terméket és az elemeket túlzott hőtől. Vegye ki  
az elemeket a termékből, amikor elhasználódtak, vagy  
ha hosszabb ideig nem használja a készüléket.  
Így elkerül hetőek azok a károk, amelyeket az elemből 
 kifolyt sav okozhat.

• Az elemtartóban található csatlakozó kapcsokat rövidre 
zárni tilos.

• Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egy-
szerre régi és új elemeket, valamint különböző típusú, 
márkájú vagy kapacitású elemeket. 

• Az elemek behelyezésekor ügyeljen a polaritásra (+/–).

• A terméket ne merítse vízbe. Óvja portól, ütésektől, 
 nedvességtől, közvetlen napsütéstől és szélsőséges 
 hőmérsékletektől.

• A termék tisztításához ne használjon súroló vagy maró 
hatású tisztítószert, illetve kemény kefét és hasonlókat. 
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Termékrajz (tartozékok)

be/ki 
toló-

kapcsoló

Kép nélkül: 
4 db elem  
  

 Távolítsa el a védőfóliát a kijelzőről.

elemtartó  
(a hátoldalon)

hangszóró 
(a hátoldalon) 

akciógombok

kijelző

joystick 
(irányításhoz)

reset

start

hangerő
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Elemek behelyezése / cseréje

VESZÉLY gyermekek esetében – életveszély ful-
ladás/kisméretű tárgyak lenyelése következtében

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezé-
be kerüljön. A csomagolóanyagot azonnal dobja ki.

• Az elemet kizárólag felnőttek helyezhetik be, vagy  
cserélhetik ki.

  M Tolja az oldalsó be/ki tolókapcsolót lefelé (készülék  
kikapcsolva), amennyiben ez még nem történt meg. 

 1.  Csavarozza ki a csa-
vart az elemtartón, 
és vegye le az elem-
tartó fedelét. 

2.  Az elemtartóban 
 ábrázolt módon 
 helyezze be az eleme-
ket. Ügyeljen a helyes 
polaritásra (+/–).

3.  Helyezze vissza az 
elemtartó fedelét, és 
rögzítse a csavarral. 
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 A termék újratölthető elemekkel (akkumulátorok-
kal) nem használható.

Használat

A készülék be-/kikapcsolása

VOLUME

START

RESET

be/ki 
toló-

kapcsoló

m  A készülék bekapcsolásához 
tolja az oldalsó tolókapcsolót 
felfelé.

m  A készülék kikapcsolásához  
tolja az oldalsó tolókapcsolót 
lefelé.

Hangerő megváltoztatása

RESET
START

RESET
START

VOLUME

 A hangerő minden bekapcsolás,  
illetve reset után alapból a 
 közepes fokozatra van beállítva.  
A hangerőt a VOLUME gomb 
többszöri megnyomásával állít-
hatja be, méghozzá a következő-
képpen:

  M 1 megnyomás:  legnagyobb hangerő

  M 2 megnyomás: elnémítás
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  M 3 megnyomás: legkisebb hangerő

  M 4 megnyomás: közepes hangerő

  M Ha vissza kívánja állítani a legmagasabb hangerőt,  
nyomja meg újra a VOLUME gombot.

Játék kiválasztása és indítása

Bekapcsolás után megjelenik a választható játékok listája, 
és egy dallam hallható. 

VOLUME

START

RESET

VOLUME

START

RESET

1.  A joystick-kal navigálhat  
a rendelkezésre álló játékok 
listájában, amíg oda nem ér  
a kívánt játékhoz.  

  M Ha a joystick-ot felfelé vagy lefelé nyomva tartja, 
 akkor gyorsabban halad a játékok listájában. 

  M Ha a joystick-ot jobbra vagy balra nyomja, akkor 8-as 
lépésekkel halad a játékok listájában.

RESET

VOLUME

RESET

VOLUME

START

2.  Nyomja meg a START gombot 
a bejelölt játék kiválasztásá-
hoz.

3.  Ezután nyomja meg még egy-
szer a START gombot a beje-
lölt játék elindításához.
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Joystick és akciógombok játék közben

RESET

VOLUME

START

RESET

VOLUME

START

A joystick-kal irányítja a játék-
figura mozgását.

 Az akciógombok funkciói a játék-
tól függnek. Az aktuális gomb 
megnyomásával a figura pl. ugrik, 
lead egy lövést, lép egyet stb. 

 A játékkonzolon 300 retro videojáték található.  
Az egyes játékok működésére a kisszámú vezérlő 
elemnek köszönhetően magától és gyorsan rá fog 
jönni. Egyszerűen próbálja ki!

Játék megszakítása (szünet üzemmód)

Bármikor megszakíthatja a játékot.

  M A játék megszakításához nyomja meg a START gom-
bot. A kijelző „befagy“.

  M  A játék folytatásához nyomja meg ismét a START 
gombot. 

 A szünet üzemmód nem minden játéknál működik. 
Egyszerűen próbálja ki!
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A játék befejezése

VOLUME

START
VOLUME

START

RESET

m     Játék közben nyomja meg  
a RESET gombot a játék  
befejezéséhez.

 A kijelzőn újra a választható  
játékok listája látható.

Reset

A készülék környezetében található elektromágneses  
sugárzások működési zavarokat okozhatnak. Ha a készülék 
nem megfelelően működik, akkor végezze el a reset műve-
letet: 

  M Nyomja meg 1-szer röviden a RESET gombot.

A kijelzőn újra a választható játékok listája látható.
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Tisztítás

FIGYELEM – anyagi károk

• A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, 
illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

• A terméket ne merítse vízbe.

  M Ha szükséges, törölje le a terméket egy száraz, nem 
bolyhosodó kendővel. 

Üzemzavar / Hibaelhárítás

A készülék funkciói nem működnek (nincs se kép,  
se hang)

• Be van kapcsolva a készülék? 
Tolja a be/ki tolókapcsolót felfelé. 

• Lemerültek az elemek? Cserélje ki az elemeket.

A kijelző sötét, de hang hallatszik

• Lemerültek az elemek?  
Cserélje ki az elemeket.
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Nincs hang, de a kijelző, a joystick és a gombok  
a megszokott módon működnek

• Le van némítva a készülék? 
Vegye fel a hangerőt a VOLUME gombbal.

A kijelző képe nagyon sötét

• Lemerültek az elemek? Cserélje ki az elemeket.

A kijelző képe vibrál, csíkozott, vagy más hibát mutat

• Szükség esetén nyomja meg a RESET gombot.

• A be/ki tolókapcsolóval kapcsolja ki a készüléket,  
majd kapcsolja újra be, és próbálja meg újra a játékot.

• Lemerültek az elemek?  
Cserélje ki az elemeket.

Hulladékkezelés

A termék, a csomagolás és a mellékelt elemek értékes  
újrahasznosítható anyagokból készültek.  
Az anyagok  újrahasznosítása csökkenti a hulladék mennyi-
ségét és  kíméli a környezetet.



A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív 
hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagoló-
anyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

 Ezzel a jellel ellátott készülékek nem kerülhet-
nek a háztartási hulladékba!  
Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem hasz-
nálatos készülékét a háztartási hulladéktól külön-
választva, hulladékgyűjtőben helyezze el. Régi 
 készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel 
kapcsolatban az illetékes települési vagy városi 
hivataltól kaphat felvilágosítást.

 Az elem és az akkumulátor nem háztartási  
hulladék! Önt törvény kötelezi arra, hogy az  
elhasználódott elemeket és akkumulátorokat  
az illetékes települési, illetve városi hivatalok 
gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereske-
désekben adja le.

Cikkszám: 602 135

www.tchibo.hu/utmutatok 


