
Návod k použití 8-bit Classic Retro TV konzole Super Game 

   
 Před použitím výrobku si důkladně přečtěte návod k použití!  

 
1. Bezpečnost provozu:  

 Přesvědčte se, zda přívodní napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku přístroje a adaptéru. Tyto 
údaje musí bezpodmínečně souhlasit, jinak by mohla vzniknout škoda na přístroji.  

 Nepoužívejte přístroj ve vaně, ve sprše, v blízkosti umývadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.  

 Neponořujte přístroj do vody nebo jiné tekutiny.  

 Nikdy nepokládejte přístroj na místo odkud může spadnout do vody nebo jiné tekutiny.  

 Pokud je kabel poškozen nebo přístroj nepracuje správně, nepoužívejte jej. Neopravujte přístroj sami, ale 
kontaktujte autorizovaný servis.  

 Po každém použití nebo před údržbou odpojte přístroj ze sítě; nikdy netahejte za přívodní kabel.  

 Veškeré opravy provádí pouze autorizovaný servis.  

 Výrobce a dodavatel nejsou zodpovědní za škodu způsobenou nevhodným a nesprávným způsobem použití.  

 Přístroj byl vyroben pro domácí použití. 

 Čištění provádějte měkkým hadříkem při vypnutém přístroji a vytaženém adaptéru z el sítě.  

 
 Upozornění: Výrobek je vybaven adaptérem přívodním kabelem, který v případě poškození smí vyměnit 
pouze autorizovaný servis. 
 
Doporučujeme používat na televizorech starého typu CRT. Při použití na nových tv plazma, LCD, LED, QLED nebo 

OLED nebude fungovat pistole a k zapojení může být potřeba adaptér RCA – HDMI, který zakoupíte v našem eshopu. 
 
Hry jsou NAHRÁNY ve vnitřní paměti - NEPOTŘEBUJETE KAZETU (NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ). Seznam 

nejznámějších her SUPER MARIO BORSS, DUCK HUNT, CONTRA 2, DOUBLE DRAGON 2, AGE LEGEND, RADIUS, TWIN 

BEE, GALAXIAN, BATTLE CITY, 1 RACE, SOCCER, CONTE ENERGY, 100 METERS, PLAY SHOOTING, LONG JUMP 
OLYMPIC, DUDLES, JAVELIN THROW, SKEET SHOOTING, TRIPLE JUMP, ARCHERY OLYMPIC, HIGH JUMP. 
 
2. Obsluha přístroje: 
 

1. Umístěte na pevnou podložku (stůl, zem). 
2. Před uvedením do provozu zapojte do zdířek na konzoli ovládače, audio video kabel a napájecí adapter. 

Následně zapojze  audio video kabel do TV a  adapter zapojte k síti.   
3. Pohodlně se usaďte. 
4. Zapněte přístroj tlačítkem POWER (po ukončení stejným tlačítkem). 
5. Tlačítky na ovládači navolte hru (tlačítky NAHORU / DOLŮ , tlačítkem SELECT). 
6. Hru spustíte tlačítkem START na ovládači. 
7. Pro návrat do hlavní nabídky nebo pokud se zařízení zasekne použitjte tlačítko RESET. 

 

   Přístroj odpovídá evropským normám. 

    Přístroj odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace). 

 Přístroj nepotřebuje zemnění. 

 Nepoužívejte přístroj ve vaně ani ve sprše. 


