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Köszönjük, hogy a Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System™ konzolt választotta.

Ez a bélyegző igazolja, hogy a terméket a Nintendo 
ellenőrizte, és az megfelelt kiválósági sztenderdjeinek 
kivitelezés, megbízhatóság és élvezeti érték tekintetében. 
Játékok és kiegészítők vásárlásakor mindig keresse ezt  
a bélyegzőt, hogy biztos lehessen Nintendo termékeivel 
kapcsolatos kompatibilitásuk felől.

Kérjük, olvassa el, és a használat során vegye figyelembe az alábbi egészségügyi és biztonsági információkat, mert azok  
figyelmen kívül hagyása sérüléshez/károkhoz vezethet. Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használják a terméket.

 FIGYELMEZTETÉS – ROHAMOK VESZÉLYE

•  Néhány ember (kb. 4000-ből 1) rohamokat vagy eszméletvesztést tapasztalhat villódzó fények vagy mintázatok hatására, ami felléphet tévénézés 
vagy videojátékok használata közben is, akkor is, ha korábban ez nem fordult még elő vele.

•  Aki életében tapasztalt már rohamokat, ájulást vagy más, epilepsziához köthető tüneteket, konzultáljon háziorvosával, mielőtt videojátékokat kezd 
használni.

•  A gyermekek játékát a szülők vagy gondviselők kövessék figyelemmel. Állítsa le a játékot és forduljon orvoshoz, ha gyermekén szokatlan tüneteket 
tapasztal, mint például: görcsök, idegrángás, szédülés, akaratlan mozdulatok, látás-, egyensúly- és koordinációs zavarok.

 A videojátékok használata közben előforduló rohamok kockázatának csökkentése érdekében:
 1. Ne játsszon, ha fáradt vagy álmos.
 2. Jól megvilágított helyiségben játsszon.
 3. Tartson óránként 10-15 percnyi szünetet

 FIGYELMEZTETÉS – A SZEM TÚLERŐLTETÉSE ÉS HÁNYINGER VESZÉLYE
A túl hosszú időn át egyhuzamban folytatott játék a szemek fájdalmas túlerőltetéséhez vezethet. A videojátékok néhány embernél hányingert is 
előidézhetnek.
Kövesse az alábbi utasításokat a szem túlerőltetése, a szédülés és hányinger elkerülésének érdekében:
•  Ne játsszon túl hosszú ideig folyamatosan. A gyermekek játékát a szülők vagy gondviselők kövessék figyelemmel.
•  Tartson 10-15 perc szünetet óránként, még akkor is, ha ennek nem érzi szükségét.
•  Ha a szemei fáradnak vagy fájdalmasak, ha szédül, émelyeg vagy fáradt, hagyja abba a játékot, és tartson több órás szünetet, mielőtt újra játszani kezd.
•  Ha még ezek után is tapasztalja a fenti tünetek bármelyikét, vagy más jellegű diszkomfort-érzése van játék közben vagy azt követően, hagyja abba 

a játékot és forduljon orvoshoz.

 FIGYELMEZTETÉS – ISMÉTLŐDŐ MOZDULATOKBÓL SZÁRMAZÓ SÉRÜLÉSEK VESZÉLYE
A videojátékok több órán keresztüli folyamatos használata izom- illetve ízületi fájdalmat vagy bőrirritációt okozhat. Kövesse az alábbi utasításokat az 
íngyulladás, kéztőalagút szindróma és bőrirritációk elkerülésének érdekében:
•  Tartson 10-15 perc szünetet óránként, még akkor is, ha ennek nem érzi szükségét.
•  Ha a kezei, csuklója vagy karjai fáradtak/fájnak játék közben, vagy zsibbadást, érzéketlenséget, égő érzést, merevséget vagy bármilyen más 

kényelmetlen érzést tapasztal, hagyja abba a játékot és pihentesse kezeit néhány órán át, mielőtt újra játszani kezd.
•  Ha még ezek után is tapasztalja a fenti tünetek bármelyikét, vagy más jellegű diszkomfort-érzése van játék közben vagy azt követően, hagyja abba 

a játékot és forduljon orvoshoz.

 FIGYELMEZTETÉS – ELEKTROMOS BIZTONSÁG

A túlmelegedés, tűz, robbanások, áramütés, sérülés, deformáció vagy üzemzavar kockázatának elkerülése érdekében:
•  Villámlás, vihar ideje alatt ne használja a konzolt.
•  Ne szerelje szét, ne próbálja átalakítani vagy megszerelni a konzolt.
•  Ne lépjen rá, ne hajtsa meg erővel vagy rángassa a konzol kábeleit. Mielőtt kihúzza a konzolt az áramforrásból, kapcsolja ki a konzolt, és a  

csatlakozódugónál fogva húzza ki a kábelt.
•  Ne hagyja, hogy folyadékok vagy más idegen anyagok kerüljenek a konzol belsejébe. Ha folyadék (pl. víz, üdítő, olaj, háziállat vizelete), vagy más 

idegen anyag kerül a konzolba, azonnal hagyja abba a használatát, kapcsolja ki, húzza ki az áramforrásból, majd vegye fel a kapcsolatot a Nintendo 
Ügyfélszolgálattal a további teendőkkel kapcsolatos tájékozódás érdekében.  

•  Csak a konzollal kompatibilis hálózati (AC) adaptert használjon, mint például a külön vásárolható Nintendo USB AC adapter (CLV-003(EUR)) vagy más 
USB-kompatibilis 5V/1A (5W) kimenetű hálózati (AC) adapter. Győződjön meg róla, hogy olyan hálózati (AC) adaptert használ, ami az országában 
engedélyezett, és olvassa el az adapter használati utasítását, hogy meggyőződjön róla, az biztosan alkalmas-e a konzol áramellátásának biztosítására.

•  Amikor csatlakoztatja az USB kábelt a konzolhoz, vagy a konzolt az áramforráshoz, győződjön meg róla, hogy az USB kábel megfelelő végén lévő 
csatlakozót használja, majd dugja azt egyenesen az USB portba.

•  Ne érjen a készülék csatlakozóihoz az ujjaival vagy fém tárgyakkal.
•  Ne érjen a konzolhoz nedves, izzadt vagy olajos kézzel.

Egészségügyi és biztonsági információk

Magyar



4 5

•  Ne használjon más országokban való használatra tervezett feszültségátalakítókat vagy izzóspecifikus fényerő-szabályozókat, mert azok 
megváltoztathatják az áramforrás feszültségét.

•  Ne terhelje túl az áramkört túl sok fogyasztó egy áramforrásra való csatlakoztatásával (pl. hosszabbítók vagy konnektorelosztók sorának egymásba 
dugásával).

•  Ha szokatlan zajt hall, füstöt lát, vagy furcsa szagot észlel, azonnal kapcsolja ki a konzolt, húzza ki az áramforrásból, és vegye fel a kapcsolatot a 
Nintendo Ügyfélszolgálattal.

 FIGYELMEZTETÉS – ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

  Nem alkalmas kisgyermekek számára – fulladás veszélye. A kontroller kábele a nyakra tekeredhet. Ne hagyja a konzolt 
vagy kiegészítőit olyan helyen, ahol kisgyermekek vagy háziállatok hozzáférhetnek.

  A gyerekek sérüléseket szenvedhetnek, ha a kábeleket vagy más kiegészítőket a szájukba veszik.   
Kérjük, miután kivette a termékeket, azonnal szabaduljon meg a szükségtelen csomagolóanyagoktól, mert a kisgyermekek véletlenül lenyelhetik 
annak darabjait.

Használja körültekintően a konzolt

  Ne használja vagy tárolja a konzolt magas hőmérsékleten vagy párás környezetben, mint például:
•  Közvetlen napfénynek kitett területeken
•  Hőforrások, mint például fűtőtest vagy tűzhely közvetlen közelében
•  Fűtött vagy nagyon vastag szőnyegeken
•  Audiovizuális készülékeken
•  Megfelelő szellőzés nélküli helyiségekben, mint pl. nyáron járművekben

  Ne használja vagy tárolja a konzolt olyan helyeken, ahol nagy mennyiségű por, füst vagy dohányfüst van. Ha por vagy 
más idegen anyag kerül a konzol vagy a kábelek csatlakozóiba porszívóval, száraz törlőkendővel vagy más alkalmas 
eszközzel távolítsa el használatuk előtt a szennyeződést.

  Ne használja vagy helyezze olyan helyre a konzolt, ahol a hőmérséklet hirtelen változhat (pl. légkondicionáló berendezés 
előtt), mert ez páralecsapódást eredményezhet. Ha bepárásodott, kapcsolja ki a konzolt, és várja meg, míg a vízcseppek 
elpárolognak.

  A konzolt csak beltérben használja.

  Ne tegye ki a konzolt nagy erőhatásnak.

  Ne alkalmazzon túl nagy erőt, mikor kábeleket vagy kiegészítőket csatlakoztat.

  Csak kompatibilis kiegészítőket használjon.

  Ha a konzol megsérül, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Nintendo Ügyfélszolgálattal. Ne érjen a sérült részekhez. Kerülje az 
esetlegesen kiszivárgó folyadékokkal való érintkezést.

A termék használata

A konzol használatba vétele

1  A konzol csatlakoztatása
Nyissa fel a borítást a konzol elején,  
majd csatlakoztassa a kontrollert. Az áramforráshoz való  

csatlakoztatás

Kérjük, használja az alábbiak valamelyikét:
•  Nintendo USB hálózati (AC) adapter  

(CLV-003(EUR)) (külön vásárolható)
•  USB-kompatibilis 5V/1A (5W) output hálózati 

(AC) adapter (külön vásárolható)
Megjegyzés: Ugyan bizonyos USB-kompatibilis 
készülékek képesek lehetnek a konzol áramel-
látásának biztosítására, a Nintendo nem tud 
konkrét eszközt ajánlatni, amivel garantáltan 
problémamentes a konzol használata. Ilyen  
esetben mindig kövesse a másik gyártó által 
megadott használati utasításokat.

A Nintendo logó felfele néz

Nyissa fel az alsó éle felől

A nagy sebességű HDMI™ kábel 
csatlakoztatása

Ellenőrizze  
az irányt

A Nintendo logó  
felfele néz

Az USB logó lefele 
néz

Az USB kábel csatlakoztatása 
(áramellátás)

HDMI port a TV-n vagy  
a monitoron

Győződjön meg róla, hogy a csatlakozók és kábelek megfelelő végeit használja, majd csatlakoztassa azokat a 
helyes portokhoz. FIGYELMEZTETÉS

2  Kapcsolja be a konzolt 
A képernyőn a HOME Menü jelenik meg. Ekkor kiválaszthatja a használni  
kívánt játékot.
Játék közben a RESET gomb megnyomásával felfüggesztési pontot hoz  
létre a játékban, és visszatér a HOME Menübe.

Játék után
Az üzemzavarok és adatvesztés elkerülése érdekében kérjük, kapcsolja ki a konzolt, mielőtt kihúzza a hálózati csatlakozót a konnektorból vagy 
lecsatlakoztatja az USB kábelt a konzolról.

Jótállási információk

A garancia érvényesítésével kapcsolatos információkért látogasson a support.nintendo.com címre.

POWER kapcsoló RESET gomb

BE
KI
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Hulladékkezelés

A terméket ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt.
Részletekért látogasson a http://docs.nintendo-europe.com oldalra.

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.

  

Jegyzetek

Nintendo technikai támogatás

Nintendo technikai támogatás 
Game Park e.v. 

Berky Lili utca 36, 1171 Budapest, Magyarország 
(+36) 0305544237 

www.nintendo.hu/elerhetosegek/ 
info@gamepark.hu

Nintendo Ügyfélszolgálat


