
BlackBird Pocket Dual mini konzol  

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. 

Annak érdekében, hogy az eszközt megfelelően használhassa, kérjük alaposan olvassa el a 

kezelési útmutatót, mielőtt használni kezdi a terméket.  

Doboz tartalma:  

• 1 db kézi konzol (vegyes színben)  

• 1 db USB kábel  

• 1 db AV kábel  

• 1 db lítium akkumulátor  

• 1 db joypad a dual játékhoz 

Tulajdonságok:  

• kijelző mérete: 3 inch  

• akkumulátor típusa: Lítium-ion akkumulátor  

• akkumulátor térfogata: 150mAh  

• töltési mód: USB  

• játékidő : 6 óra  

• anyaga: ABS  

• tömege: 100 gr  

Használati útmutató: Akkumulátor telepítése:  

1. Ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva  

2. Távolítsa el a fedelet a készülék aljáról  

3. Ha kimerült elemeket tartalmaz, távolítsa el őket, és a megfelelő helyre dobja ki  

4. Helyezze be a Lítium-ion akkumulátort  

Figyelem!  

A gyártó nem vállal felelősséget az elemek szivárgása vagy korrodálódása miatt!  

A Játék box televízióhoz való csatlakoztatása:  

• Az összekötés az AV kábel segítségével történik. A video a sárga kábellel, az audio 

(hang) a piros kábelen keresztül kerül bekötésre.  

• Mielőtt a konzolt és a televíziót összekapcsolja, győződjön meg róla, hogy mindkettő 

ki van kapcsolva.  

• A TV csatornát váltsa az Audio/Video csatornára  

Reset (visszaállítás) funkció:  

• Ha megnyomja a ‘Reset’ gombot, visszatér a kezdőképernyőre. Ha a játéknak vége, az 

újraindításhoz a ‘Reset’ gombot kell megnyomnia.  

 



Hangerő:  

• A hangerő beállításához használja a készülék oldalán lévő görgős gombot. A készülék 

karbantartása:  

1. A készüléket ne szerelje szét vagy próbálja meg megjavítani  

2. Ne tárolja a készüléket nedves helyen, a padlón vagy olyan helyen, ami koszos vagy 

poros  

3. Ne ejtse le, nyomja meg vagy más módon ne rongálja meg a készüléket, vagy annak 

alkotórészeit  

4. Amennyiben csatlakoztatni szeretné a készüléket más eszközhöz, óvatosan tegye, és a 

megfelelő módon  

5. Ne öntsön a játékboxra vagy részeire folyadékot  

 

1. Ne zárja rövidre az akkumulátor érintkezőit!  

2. Ne dobja tűzbe a lemerült elemeket!  

3. Vegye ki az elemeket a készülékből, ha hosszabb ideig nem használja azokat!  

 

1. Enyhén nedves törlőkendővel tisztítható az eszköz, használat előtt győződjön meg 

róla, hogy szárazra törölte  

2. Kerülje el, hogy a képernyő erősen megnyomódjon  

3. A kábeleket tartsa távol a gyerekektől biztonságuk érdekében  

A játék során tartsa szem előtt a következő tanácsokat!  

1. Amennyiben a televízióra csatlakoztatott játékbox-szal játszik, próbáljon olyan nagy 

távolságot tartani a képernyőtől, amekkora lehetséges!  

2. Ha fáradt vagy aludnia kell, ne játsszon!  

3. Mindig jól megvilágított szobában használja a készüléket!  

4. Tartson szüneteket a játék során!  

 


