
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje 
důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, 
abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V021B  Dětská konzole do ruky GAME BOX 400, černá  

Popis:

V Gameboxu je hned 400 her! Ano opravdu tolik, bez jakýchkoliv kompromisů.
 Zahrajte si klasiku jako je Mario, Contra, Robocop, Aladin, Bomber man a stovky dalších.
 Seznam her k nahlédnutí zde - 400 her seznam.
 Jsou zde klasické ovládací prvky - 4 směrové tlačítko s potvrzovacím středem, R - reset, herní tlačítka -

A / B / Y / X, select - zvolit, start - spustit, kolečko pro úpravu hlasitosti, zapnutí/vypnutí, microUSB
konektor pro nabíjení, TV výstup.

 Největší výhodou oproti ostatním GameBoxum je zde ale fakt, že je zde vyjímatelná baterie BL-5C - Pokud
vám tedy baterie "odejde", stačí jí jenom vyměnit a nemusíte kupovat nový GameBox či ho dávat do
opravny.

 Nabíjení probíhá přes klasické microUSB a je i možnost připojení na TV přes redukci v balení.
 GameBox vám zažene nudu na gauči,  v autě, vlaku prostě kdekoliv díky jeho kompaktnosti,  lze vzít

kamkoliv.
 Konzole je pouze v Anglickém a Čínském jazyku, což ale ničemu nevadí, jelikož jde o hry a hraní nikoliv o

čtení.

Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento výrobek není určen dětem do 3 let.

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. 
Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto 
prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby 
životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho 
ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného 
zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 
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