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BlackBird HDMI Game Stick 
 
Magyarnyelvű leírás: 
 
A vezeték nélküli konzol Videojáték 8 bites mini retro kontroller HDMI kimenettel, 
kétjátékos.   
Könnyű csatlakoztatás: Csak csatlakoztassa a játékkonzolt a TV HD interfészéhez, majd 
csatlakoztassa az USB tápkábelt egy hálózati áramforráshoz, és állítsa a TV-t a HD-csatornára, 
hogy a játéklista képernyője megjelenjen a TV-n. 

2、Egyszerű kezelés: Az usb vevőegységet csatlakoztassa a HDMI stickhez, így a gamepad 
segítségével távolról vezérelhető. A játékkonzol pedig egyszerű és elegáns, könnyen 
kezelhető. 
3. Kilépés a játékból: A játékból való kilépéshez nyomja le egyszerre a SELECT + START 
billentyűket két másodpercig. 

4、Szórakoztató játékok: A játékkonzol egy vagy két játékost támogat, játszhat, így még 
élvezetesebbé válik gyermekeivel vagy barátaival, és egy hordozható HD videojáték-konzol, 
amely beépített 3500 klasszikus játékot tartalmaz. 

5、Széles körben alkalmazható: A játékkonzol támogatja a legtöbb HD interfésszel 
rendelkező tévét, hogy széles körben kompatibilis legyen. 
6, A HDMI stickbe TF micro SD kártyát lehet behelyezni, maximum 128GB méretig, a játékok 
elmentéséhez 
 
Funkciók: 
Beépített 3500 különböző klasszikus játék. 
Kontroller és játékbot, 2.4G Bluetooth 10m távolsággal. 
Kényelmes használat. 
Támogassa az egy- vagy duplajátékos, páros játékot, hogy még élvezetesebb legyen 
családjával vagy barátaival, kábel nélkül a játék. 
Műszaki adatok: 
Nyelv: Több nyelv támogatása 
Emulátor: MAME/FC/GB/GBA/GBC/MD/SFC/PS1/N64/ATARI2600/ATARI7800 
CPU: GB2 
SD Ram: DDR3 256M 
Flash memória: 128M 
Anyaga: ABS 
Fekete szín 
Csomagolási lista: 
2 X vezérlő gamepad 
1 X HDMI Game Stick 
1 X töltőkábel 
1 X USB vevőegység a gamepadhoz 
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Használat: 
 
A termék töltése: használjon 5V-1A erősségű hálózati töltőt és csatlakoztassa a dobozban 
található töltőkábelhez, majd a kábelt a HDMI stickhez. Executive standard a 
töltéshez:gb17625.1-2012/bg8898-2011/gbti3837-2012 
 
a főképernyő lista balról jobbra haladva: 

1. List: a mappában található összes játék megjelenik ezen az oldalon, felfelé és lefelé 
kiválasztással, valamint balra és jobbra lapozgatva (az, hogy melyik szimulátorban van 
a játék, a képernyőn promptok jelennek meg) 

2. Class: azonosítja a gépben található összes szimulátort típus alapján 
3. History: játék után ide kerül az a program, amivel játszott 
4. Collection: ide rakhatja kedvenc játékait 
5. Search: itt kereshet név szerint játékra 

További funkciók: 
1. A nyilakkal tudja kiválasztani a játszani kívánt programot és nyomja meg a start 

gombot 
2. Nyomja meg a B gombot a gamepadon a főképernyőbe való visszalépéshez 
3. Tartsa lenyomva a SELECT/START gombokat játék közben, felugrik a Game menü, 

ahol megállíthatja a játékot egy kis szünetre/el tudja menteni (a mentéshez memória 
kártya szükséges amit a HDMI sticke kell berakni ) / be tud tölteni játékot/ki tud lépni 
a játékból 

Beállítások: 
1. Nyomja meg a SELECT gombot a gamepadon a menü eléréséhez 
2. Itt tudja beállítani a nyelvet, hangokat, mentett fájlok keresését, gyári állapot 

visszaállítását kérni, rendszer információkhoz jutni. 
 
6-14 éves korig felnőtt felügyelete mellett ajánlott. 
Garancia idő 1 év a hatályos jogszabályok betartása mellett, a garancia nem terjed ki a nem 
megfelelő használatra, a mechanikai sérülésekre, illetve ha megpróbálják szétszerelni a 
terméket. 
A dobozon a játék képe tájékoztató jellegű a 4K a maximum felbontás, ami függ a TV 
teljesítményétől. Ha bármilyen változás történik a termék paramétereiben, arról nem 
vagyunk kötelesek beszámolni, keresse mindig a legújabb verzióját a játéknak.A gépen 
gyárilag nulla fájl tárolva. Minden külső fájlt audió, videó, játék, képek, azonnal törölni kell 
minden játék vagy bemutató után. Cégünk a Bahu-Telinfo Kft. nem vállal felelősséget 
bármilyen jogi esemény esetén! 
 
 
 
 
 


