
Dětská herní konzole PVP – návod k použití 
Novinkou na trhu je především tato herní konzole určená i pro ty nejmenší. Jejími hlavními přednostmi je nízká cena 

a jednoduché ovládání. Další výhodou je, že na tuto herní konzoli nemusíte dokupovat drahé hry za tisíce, protože 

součástí balení jsou herní disky s desítkami her. 

 

VLOŽENÍ BATERIE 

 Před vložením baterie se ujistěte, že je 

konzole vypnutá (OFF) 

 Odstraňte kryt na zadní straně konzole 

 Opatrně vložte baterii správný způsobem 

(podle pólů + a – ) 

 Uzavřete krytem 

BATERIE – UPOZORNĚNÍ  

1. Vždy pečlivě dodržujte pokyny. Používejte 

pouze specifikované baterie a ujistěte se, 

že je vkládáte správně tak, aby 

odpovídalo označení polarity „+“ a „−“. 

2. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, 

baterie vyjměte. 

3. Dbejte, aby nedošlo ke zkratování výstupních terminálů. 

4. Pokud tento přístroj způsobuje místní elektrické rušení nebo je jím ovlivněn, umístěte jej mimo jeho dosah. V 

případě nutnosti přístroj resetujte (vypnutím a opětovným zapnutím nebo vyjmutím a opětovným vložením 

baterií). 

PŘIPOJENÍ K TV 

Před připojením k TV se ujistěte, že je konzole i televizní zařízení vypnuté. 

Přepněte kanál na TV na audio / video kanál. 

FUNKCE RESET 

V případě zmačknutí tlačítka RESET restartujete konzoli. Pokud se při hraní konzole zasekne, použijte tlačítko RESET. 

HLASITOST 

Ovládání hlasitosti je možné provést přes tlačítko, které je vedle tlačítka RESET vpravo. Hlasitost lze snížit nebo zvýšit. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

 Adaptér do sítě 

 TV kabel 

 Herní disketa 

 Návod k použití 

ZÁRUKA 

Náš výrobek má záruku 2 roky od data zakoupení. Záruka se poskytuje na všechny vady materiálu a dílenského 

zpracování. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na snížení užitečné kapacity akumulátoru z důvodu jejího používání nebo 

stáří. Užitečná kapacita se snižuje v závislosti na způsobu používání akumulátoru. 

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE 

• Na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání 

• Na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení… )  

• Na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)  

• Na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.  

• Na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 

nevhodných nástrojů apod. 

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 

případné škody výhradně majitel. 

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. 

 


