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Uwaga ! Urządzenie nie jest wodoodporne. Należy chronić urządzenie przed zamoknięciem.
Ładowanie baterii i komunikacja z komputerem :
Urządzenie ładujemy za pomocą ładowarki dołączonej do zestawu. Możliwe jest również ładowanie przez podłączenie go za
pośrednictwem kabla USB bezpośrednio do komputera. Podczas ładowania i kontaktu z komputerem, kontrolka urządzenia
świeci się na pomarańczowo. Po podłączeniu do komputera urządzenie zostanie automatycznie wykryte i wyświetlone w
ekranie MÓJ KOMPUTER jako DYSK WYMIENNY.
Uwaga! Ładując urządzenie po raz pierwszy zadbaj, aby nie zostało ono przerwane. Po pełnym naładowaniu
baterii a przed kolejnym zadbaj, aby urządzenie było całkowicie rozładowane. Takie pierwsze sformatowanie
baterii pozwoli na dłuższe działanie urządzenia w przyszłości.
Pierwsze uruchomienie :
Aby włączyć urządzenie przełącz przycisk on/off na on. Po włączeniu urządzenia pojawi się ekran powitalny. Naciśnij
dowolny klawisz z przycisków nawigacyjnych po lewej stronie konsoli aby wejść do listy gier. Aby nawigować pomiędzy
poszczególnymi opcjami używaj klawiszy kierunkowych ◄ ► ▲ ▼ znajdujących się po lewej stronie urządzenia. Aby
zatwierdzić wybór naciśnij przycisk START znajdujący się po prawej stronie ekranu. Aby wyjść z wybranej wcześniej opcji
naciśnij przycisk RESET.
Gry :
Aby obsługiwać grę używaj przycisków nawigacyjnych po lewej oraz przycisków funkcyjnych po prawej stronie. Używaj
przycisków START i SELECT, które w różnych grach odpowiadają za różne funkcje. Aby wrócić do listy gier naciśnij przycisk
RESET.
Środki ostrożności:
• Urządzenie nie jest wodoodporne
• Nie wystawiać na wysoką temperaturę, wysoką wilgotność oraz bezpośrednie promieniowanie
słoneczne.
• Chronić przed kurzem, dymem lub parą wodną.
• Nie pozwól aby żadne małe elementy znalazły się w urządzeniu.
• Nie umieszczaj na niestabilnym podłożu.
• Nie rzucać aby nie upuszczać urządzenia, grozi uszkodzeniem.
To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.
Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty
zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych
oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania
tego urządzenia oraz po jego zakończeniu.

