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Değerli Müşterimiz!

300 üzerinde retro video oyununa sahip bu minyatür 
oyun konsoluyla büyükler ve küçükler için sınırsız oyun 
keyfi garanti ediliyor! Kullanım, az ve belirgin olan  
kumanda elemanları sayesinde çok kolay ve sezgisel – 
Kısa sürede farklı oyunların nasıl çalıştığını bulacaksınız. 

Tchibo Ekibiniz

Teknik bilgiler

Model:     
622 162

Piller:     
4 adet 1,5V LR6(AA)

LCD ekran:    
4,3” Renkli ekran

Oyunlar:     
300 8-Bit-Video oyunları 

Ortam sıcaklığı:   
+10 ila +40 °C arası

Tchibo için özel olarak  
üretilmiştir: Tchibo GmbH, 
Überseering 18, 22297  
Hamburg, Germany,  
www.tchibo.com.tr

Ürün geliştirmeleri çerçe-
vesinde üründe teknik  
ve dizayn değişikliği yapma 
hakkımız saklıdır.
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Güvenlik uyarıları 

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralan-
maları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım 
kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın. 

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın.  
Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da bera-
berinde verilmelidir.

Kullanım amacı

• Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari  
amaçlar için uygun değildir.

• Ürünü sadece ılık koşullarda kullanın.

Çocuklar için TEHLİKE

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.  
Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır! 

• Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir.  
Yutulması durumunda bir pil 2 saat içerisinde ağır iç  
yanıklarına ve ölüme yol açılabilir. Bu nedenle yeni ve 
kullanılmış pilleri ve ürünü çocukların erişemeyeceği  
şekilde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı  
bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, 
derhal tıbbi yardım isteyin.
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• Birlikte teslim edilen tornavida, pillerin değiştirilmesinde 
kullanılır. Piller sadece yetişkinler tarafından takılıp,  
değiştirilebilir.

DİKKAT epilepsisi olan ve epilepsi şüphesi olan kişiler

• Çok az sayıda insanda, bazı görsel etkiler (örneğin video 
oyunlarında meydana gelen parlayan ışıklar) epilepsi 
 nöbetlerine yol açabilir. Bu tür nöbetler değişik semp-
tomlar örn., baş dönmesi, görme bozukluğu, göz veya  
yüz seğirmeleri, oryantasyon bozukluğu, şaşkınlık ya da 
geçici bilinç kaybı ile başlayabilir. Bilinç kaybı yaşayan 
 kişiler, yakınlarında bulunan objeler ya da düşme 
 nedeniyle yaralanabilir. 
Eğer oyun esnasında böyle bir semptomla karşılaşılırsa 
oyunu hemen durdurun ve tıbbi yardıma başvurun. Ebe-
veynler çocuklarını gözlemlemeli ve yukarıda belirtilen 
semptomları onlara sormalıdır. Almancada bu yazmıyor 
sadece Teenager yazıyor yani gençler oluyor sanırım.
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UYARI Video oyunlarının sağlığa zararları olması

• En geç bir saatlik aralıksız oyundan sonra 10 ile 15 dakika 
mola verilmelidir. Bundan özellikle çocuklarda emin olun.

• Yorgun ya da bitkinseniz oynamayın.  
Baş ağrısı hissederseniz, oynamayı bırakın.

• Her zaman iyi aydınlatılmış bir odada oynayın.

Yaralanma UYARISI

• Eğer cihaz içindeki pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize 
ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde  
temas eden yerleri temiz suyla yıkayın ve hemen bir  
doktora başvurun.

• Tekrar şarj edilemeyen piller, şarj edilmemelidir.

• Piller bölünmemeli, ateşe atılmamalı veya kısa devre  
yapılmamalıdır. 
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DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var

• Ürün şarj edilebilir pilleri (şarjlı pil) kullanmak için  
uygun değildir.

• Ürünü ve pilleri aşırı ısıdan koruyun. Pillerin enerjisi  
azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız 
pilleri üründen çıkarın. Böylece pillerin akarak cihaza  
zarar vermesini önlemiş olursunuz.

• Pil haznesindeki bağlantı kıskaçlarına kısa devre yapılamaz.

• Tüm pilleri daima birlikte değiştirin. Eski ve yeni pilleri, 
farklı tip veya marka pilleri ya da farklı kapasitelere sahip 
pilleri karıştırmayın.

• Pilleri yerleştirirken kutuplarının doğru yerleştiğine (+/–) 
dikkat edin.

• Ürünü suya batırmayın. Ürünü toza, darbe, toz, nem,  
doğrudan gelen güneş ışığı ve yüksek sıcaklıklara  
karşı koruyun.

• Temizleme için tahriş edici ya da aşındırıcı kimyasallar 
veya sert fırçalar kullanılmamalıdır. 
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Genel bakış (ambalaj içeriği)

Açma/  
kapama 
sürgülü 

şalter

Şekilde yer almayan: 
4 adet pil  
  

 Koruma folyosunu cihazın ekranından çıkarın.

Pil yuvası 
(arka taraf)

Hoparlör 
(arka tarafta)

Eylem tuşları

Ekran

Joystick 
(kumanda  
edebilmek için)

Reset  
(Sıfırlama)

Başlama

Ses seviyesi
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Pilleri yerleştirme / değiştirme

Çocuklar için TEHLİKE - Boğulma/yutma sonucu 
ölüm tehlikesi

• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun.  
Ambalajı derhal imha edin. 

• Piller sadece yetişkinler tarafından takılıp, değiştirilebilir.

  M Bu henüz yapılmamışsa, yandaki açma/kapama  
sürgülü şalteri aşağıya itilmiş (cihaz kapalı)  
konumuna getirin.

 1.  Pil yuvasındaki vidayı 
gevşetin ve pil yuvası 
kapağını çıkarın.

2.  Birlikte verilen pilleri 
pil yuvasında göste-
rildiği gibi yerleştirin.  
Kutupların doğru  
olmasına (+/–) dikkat 
edin.



10

3.  Pil yuvası kapağını tekrar yerleştirin ve vidasını sıkın.

 Ürün şarj edilebilir pilleri (şarjlı piller)  
kullanmak için uygun değildir.

Kullanım

Cihazı çalıştırma/ kapatma
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START

RESET

Açma/  
kapama 
sürgülü 

şalter

m   Cihazı açabilmek için yan  
sürgülü şalteri yukarı doğru 
itin. 

m   Cihazı kapamak için yan  
sürgülü şalteri aşağı doğru 
itin.

Ses seviyesini ayarlama
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Ses seviyesi her açmada veya 
sıfırlamada standart olarak orta 
seviyeye ayarlanır. İstenilen ses 
seviyesini VOLUME tuşuna art 
arda basarak aşağıdaki gibi  
değiştirebilirsiniz:
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  M 1 defa basma: en yüksek ses seviyesi

  M 2 defa basma: ses sessize ayarlı

  M 3 defa basma: en düşük ses seviyesi

  M 4 defa basma: orta ses seviyesi

  M Tekrar en yüksek ses seviyesine dönmek için  
yeniden VOLUME tuşuna basın.

Oyunu seçme ve oyunu başlatma

Açıldıktan sonra ekranda mevcut oyunların listesi görülür 
ve bir melodi duyulur. 
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VOLUME

RESET
START

VOLUME
VOLUME

START

RESET
RESET

START
VOLUME
VOLUME
VOLUME
VOLUME

START
START
START

RESET
RESET
RESET

1.    Arzu ettiğiniz oyuna ulaşana  
kadar joystick ile mevcut  
oyunlar listesinde hareket edin. 

  M Joystick'i yukarıya veya aşağıya doğru basılı tuttuğu-
nuzda, oyunlar listesinde daha hızlı gezinebilirsiniz.

  M Joystick'i sağa veya sola doğru bastırdığınızda „8li 
adımlar halinde” oyunlar listesinde gezinebilirsiniz.
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2.  İşaretlenmiş oyunu seçmek 
için START tuşuna basın.

3.  İşaretli oyuna başlamak için 
tekrar START tuşuna basın.

Oyun esnasında joystick ve eylem tuşları

RESET
START

VOLUME

RESET
START

VOLUME

RESET

VOLUME

START

RESET
START

VOLUME

RESET
RESET
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Joystick ile figürünüzün yönünü 
kumanda edersiniz.

 Eylem tuşları oyuna göre değiş-
kenlik gösterir. İlgili düğmeye  
basarak örneğin bir atlama, bir 
atış, bir tekme vs. tetiklenebilir. 

 Oyun konsolunda 300 Retro video oyunu kullanıma 
hazır. Bu oyunların tek nasıl oynandığını, kumanda 
elemanlarının az olması sayesinde sezgisel olarak 
kolayca bulacaksınız. Sadece deneyin!

Oyuna ara verme (Pause-Modu)

Birçok oyuna oynama esnasında ara verebilirsiniz.

  M Oyuna ara vermek için START tuşuna basın.  
Ekran „donacaktır“.

  M  Oyuna devam etmek için START tuşuna tekrar basın.
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 Pause modu her oyunda çalışmamaktadır.  
Denemeniz gerekir!

Oyunu kapamak
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START
START
START

RESET

m     Oyunu kapamak için oyun  
esnasında RESET tuşuna basın.

 Ekranda tekrar mevcut oyunların 
listesi görülecektir. 

Reset (Sıfırlama)

Cihazın yakınındaki elektromanyetik dalgalar, fonksiyon  
kısıtlamasına neden olabilir. Cihaz düzgün çalışmıyorsa  
sıfırlama yapın:

  M 1 defa kısaca RESET tuşuna basın.

Ekranda tekrar mevcut oyunların listesi görülecektir. 
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Temizleme

DİKKAT – Maddi hasar tehlikesi var

• Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da 
aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

• Ürünü suya batırmayın.

  M Gerektiğinde ürünü kuru, tüysüz bir bez ile temizleyin. 

Sorun / Çözüm

Cihaz hiçbir işlev göstermiyor (ne ses ne görüntü).

• Cihaz açık mı? 
Açma/kapama sürgülü şalterini yukarıya doğru itin.

• Piller bitmiş mi? Pilleri değiştirin.

Ekran karanlık kaldı fakat ses geliyor.

• Piller bitmiş mi? Pilleri değiştirin.
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Ses yok ama ekran, joystick ve tuşlar her zamanki  
gibi çalışıyor.

• Ses sessize mi ayarlı? 
Ses seviyesini VOLUME tuşu ile yükseltin.

Ekrandaki görüntü çok koyu.

• Piller bitmiş mi? Pilleri değiştirin.

Ekrandaki görüntü titriyor, çizgili ya da sonradan  
parazitli.

• Gerektiğinde RESET (Sıfırlama) tuşuna basın.

• Cihazı açma/kapama sürgülü şalteri ile kapatın  
ve tekrar açın ve yeniden deneyin.

• Piller bitmiş mi? Pilleri değiştirin.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve içinde kullanılan piller, tekrar kullanı-
labilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım 
sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.



Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için  
bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama  
merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

 Bu sembolle işaretlenen cihazlar, ev atıkları ile 
birlikte atılmamalıdır! Yasalara göre atık cihaz-
larınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız.  
Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. 
 Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve 
imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebil-
mektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan 
toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı 
 bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz.

 Piller ve şarjlı piller ev çöpü ile birlikte atılma-
malıdır! Yasal olarak boş pilleri ve şarjlı pilleri, 
belediye atık toplama merkezlerine ya da pil  
satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakmakla 
yükümlüsünüz.

Ürün numarası: 622 162

www.tchibo.com.tr/kılavuzlar 


