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Miniaturní arkádová retro hra
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Vážení zákazníci, 

tato miniaturní arkádová hra obsahuje více než  
300  arkádových retro videoher, takže zaručuje nekoneč-
nou zábavu pro velké i malé! Ovládání je díky malému  
počtu přehledných ovládacích prvků velmi jednoduché  
a  intuitivní – rychle zjistíte, jak jednotlivé hry fungují. 

Váš tým Tchibo

Technické parametry

Model:   622 162

Baterie:   4x 1,5 V LR6 (AA)

LC-displej:  4,3" barevný  
displej

Hry:      300 8-bitových  
videoher 

Okolní 
teplota:    +10 až +40 °C

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

Za účelem vylepšování 
 výrobku si vyhrazujeme 
právo na jeho technické 
a vzhledové změny.
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Bezpečnostní pokyny 

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte 
 tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, 
aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. 

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.  
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod. 

Účel použití
• Výrobek je koncipován pro soukromé použití a není 

 vhodný ke komerčním účelům. 

• Výrobek používejte pouze v mírných klimatických 
 podmínkách. 

NEBEZPEČÍ pro děti
• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.  

Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! 

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné.  
Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během 
pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů 
a ke smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie  
a  výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, 
že  došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala 
do těla jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou 
pomoc.
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• Dodaný šroubovák slouží k výměně baterií. Baterie smí 
vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.

VÝSTRAHA pro osoby s epilepsií nebo podezřením  
na epilepsii

• U velmi malého počtu osob mohou způsobit určité vizuální 
podněty (např. blikavé světlo, jaké se vyskytuje ve video 
hrách) epileptický záchvat. Takový záchvat může začínat 
různými příznaky, jako je např. oslabení smyslů, změny 
vidění, tik v oku a obličeji, ztráta orientace, zmatenost 
nebo dočasná ztráta vědomí. Osoby, které ztratily vědomí, 
se mohou zranit o předměty nacházející se v blízkosti 
nebo v důsledku upadnutí. 
Pokud při hraní pocítíte tyto příznaky, musíte ihned hru 
ukončit a vyhledat lékařskou pomoc. Rodiče musí sledovat 
děti a ptát se jich na příznaky uvedené výše. U dětí  
a mladistvých je pravděpodobnost výskytu takového 
 záchvatu vyšší než u dospělých.

VÝSTRAHA před poškozením zdraví při video hrách

• Nejpozději po jedné hodině nepřetržitého hraní si udělejte 
přestávku 10 až 15 minut. Dohlédněte na to zejména u dětí.

• Nehrajte, když jste unavení nebo vyčerpaní.  
Přestaňte hrát i v případě, že začnete cítit bolest hlavy.

• Hrajte vždy v dobře osvětlené místnosti.
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VÝSTRAHA před nebezpečím poranění

• Pokud by jednou nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu 
jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená 
místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou 
pomoc. 

• Běžné (nenabíjecí) baterie se nesmí nabíjet. 

• Baterie se nesmí rozebírat, vhazovat do ohně ani zkratovat.

POZOR na věcné škody

• Výrobek není vhodný pro používání s dobíjecími bateriemi 
(akumulátory).

• Chraňte výrobek i baterie před nadměrným teplem. Baterie 
z výrobku vyjměte, pokud jsou vybité nebo pokud nebu-
dete výrobek delší dobu používat. Zabráníte tak poškození, 
ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly. 

• Připojovací svorky v přihrádce na baterie se nesmí 
 zkratovat. 

• Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nesměšujte 
staré a nové baterie, nepoužívejte zároveň různé typy 
nebo značky baterií ani baterie s rozdílnou kapacitou. 

• Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu (+/–). 
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• Výrobek neponořujte do vody. Chraňte ho před prachem, 
nárazy, vlhkostí, přímým slunečním zářením a extrémními 
teplotami.

• K čištění nepoužívejte abrazivní ani leptavé prostředky 
nebo tvrdé kartáče apod. 
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vypínač
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baterie 

(zadní strana)
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(pro ovládání)
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Vložení/výměna baterií

NEBEZPEČÍ pro děti –  
ohrožení života udušením/spolknutím

• Obalové materiály se nesmějí dostat do rukou dětem. 
Okamžitě je zlikvidujte. 

• Baterie smí vkládat a vyměňovat pouze dospělé osoby.

  M Pokud v této poloze není, posuňte boční posuvný 
 vypínač směrem dolů (vypnutí přístroje).

 1.  Povolte šroub na 
přihrádce na baterie 
a sejměte víko 
 přihrádky.

2.  Vložte dodané baterie 
tak, jak je znázorněno 
v přihrádce na bate-
rie.Dbejte na správ-
nou polaritu (+/–). 

3.  Nasaďte víko 
 přihrádky na baterie 
zpět a zafixujte ho 
šroubem.
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 Výrobek není vhodný pro používání s dobíjecími 
bateriemi (akumulátory).

Použití

Zapnutí/vypnutí přístroje

RESET
START

VOLUME

RESET
START

VOLUME

RESET
START

VOLUME
VOLUME

START

RESET

posuvný 
vypínač

m   Pro zapnutí přístroje posuňte 
postranní posuvný vypínač 
směrem nahoru.

m   Pro vypnutí přístroje posuňte 
postranní posuvný vypínač 
směrem dolů.

Nastavení hlasitosti
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RESET
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RESET
START

VOLUME

RESET
RESET
RESET

START
START
START

VOLUME

Při každém zapnutí nebo resetu je 
hlasitost standardně nastavena 
na střední stupeň.  
Hlasitost můžete změnit opakova-
ným stisknutím tlačítka VOLUME 
následovně:
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  M stlačte 1x: nejvyšší hlasitost

  M stlačte 2x: zvuk je vypnutý

  M stlačte 3x: nejnižší hlasitost

  M stlačte 4x: střední hlasitost

  M Když chcete vrátit hlasitost na původní úroveň, 
 stiskněte znovu tlačítko VOLUME.

Výběr a spuštění hry

Po zapnutí se objeví na displeji seznam obsažených her 
a zazní melodie. 

RESET
START

VOLUME

RESET
START

VOLUME
VOLUME

START

RESET
RESET

START
VOLUME
VOLUME
VOLUME
VOLUME

START
START
START

RESET
RESET
RESET

1.    Joystickem pohybujte seznaz-
mem dostupných her,  dokud  
nenarazíte na požadovanou hru. 
 

  M Když budete joystickem pohybovat nahoru nebo dolů , 
 můžete se seznamem her  pohybovat rychleji.

  M Když budete joystick pohybovat doprava nebo  doleva, 
můžete v seznamu her skákat po „8členných krocích“.
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2.  Stisknutím tlačítka START 
 vyberete označenou hru. 

3.  Opětovným stisknutím tlačítka 
START spustíte označenou hru. 

Joystick a akční tlačítka během hry
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Joystickem řídíte směr postavy.

 Akční tlačítka se podle hry mění. 
Stisknutím příslušného tlačítka 
můžete provést např. jeden skok, 
jeden výstřel, jeden krok apod. 

 V herní konzoli je k dispozici 300 arkádových retro 
videoher. Na to, jak hrát jednotlivé hry, intuitivně 
rychle přijdete díky nízkému počtu ovládacích prvků.  
Jednoduše to vyzkoušejte!

Přerušení hry (režim Pause)

Mnoho her můžete během hraní přerušit.

  M K přerušení hry stiskněte tlačítko START.  
Displej „zamrzne“.

  M  K pokračování ve hře stiskněte opět tlačítko START.

 Režim Pause nefunguje u všech her. Jednoduše to 
vyzkoušejte!
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Ukončení hry

RESET
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RESET
START

VOLUME
VOLUME

START

RESET
START

VOLUME
VOLUME
VOLUME
VOLUME

START
START
START

RESET

m     Hru ukončíte během hraní 
stisknutím tlačítka RESET.

 Na displeji se opět zobrazí 
 seznam nabízených her. 

Reset

Elektromagnetické záření v okolí zařízení může vést 
k  poruchám funkce. Pokud přístroj správně nefunguje, 
 proveďte resetování:

  M Stiskněte 1x krátce tlačítko RESET.

Na displeji se opět zobrazí seznam nabízených her.

Čištění

POZOR na věcné škody

• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní 
nebo abrazivní čisticí prostředky. 

• Výrobek neponořujte do vody.

  M V případě potřeby očistěte výrobek suchým hadříkem 
nepouštějícím vlákna.
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Závada/řešení

Přístroj nevykazuje žádnou funkci (ani zvuk, ani obraz).

• Je přístroj zapnutý?  
Posuňte posuvný vypínač směrem nahoru.

• Nejsou baterie vybité? Vyměňte baterie.

Displej zůstává černý, ale je slyšet zvuk.

• Nejsou baterie vybité? Vyměňte baterie.

Žádný zvuk, ale displej, joystick a tlačítka fungují jako 
obvykle.

• Není zvuk ztlumený?  
Hlasitost změníte tlačítkem  VOLUME.

Obraz na displeji je velmi tmavý.

• Nejsou baterie vybité? Vyměňte baterie.

Obraz na displeji bliká, je pruhovaný nebo jinak rušený.

• Případně stiskněte tlačítko RESET.

• Vypněte a znovu zapněte přístroj posuvným vypínačem 
a zkuste to znovu.

• Nejsou baterie vybité? Vyměňte baterie.
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Likvidace

Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z  cenných 
recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství 
 odpadu a chrání životní  prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke 
sběru papíru, lepenky a lehkých obalů. 

 Přístroje označené tímto symbolem se nesmí 
 vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje 
jste ze zákona povinni likvidovat odděleně od 
 domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují 
nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném 
skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu 
prostředí. Informace o sběrných místech, na 
 kterých bezplatně přijímají staré přístroje,   
získáte u obecní nebo městské správy. 

 Baterie a akumulátory nepatří do domovního 
odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze 
 zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené 
obecní nebo městskou správou nebo ve speciali-
zované prodejně, ve které se prodávají baterie. 



Made exclusively for: 

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany 
www.tchibo.cz

Číslo výrobku: 622 162

www.tchibo.cz/navody 


