
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια 
Παρακαλώ διαβάστε και τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια. 
Αν δεν το κάνετε, μπορεί να  προκληθούν ατυχήματα ή/και τραυματισμοί. Οι ενήλικες 
πρέπει να επιβλέπουν τα παιδιά που χρησιμοποιούν το προϊόν.  

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
•  Δεν είναι κατάλληλο για μικρά παιδιά  – κίνδυνος στραγγαλισμού. Το καλώδιο του 

χειριστηρίου Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System μπορεί να 
τυλιχθεί γύρω από το λαιμό.  
Παρακαλώ ξεφορτωθείτε τα τμήματα της συσκευασίας που δεν χρειάζεστε, αμέσως 
μετά το άνοιγμα του προϊόντος. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν κατά λάθος 
κομματάκια της συσκευασίας. 

•  Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες των συνδέσμων με τα δάχτυλα ή μεταλλικά αντικείμενα 
καθώς μπορεί να προκαλέσετε προσωπικό τραυματισμό ή βλάβη. 

•  Αν το Χειριστήριο του Nintendo Classic Mini: NES σκονιστεί ή βρομίσει, σκουπίστε το 
απαλά με ένα μαλακό πανί. Μην χρησιμοποιήσετε αλκοόλ ή εύφλεκτα έλαια καθώς 
μπορεί να προκαλέσετε φθορές στην επιφάνεια του χειριστηρίου. 

•  Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε το 
Χειριστήριο Nintendo Classic Mini: NES μόνος σας, καθώς μπορεί να προκαλέσετε 
βλάβη.

•  Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την χρήση αυτού του χειριστηρίου, 
παρακαλώ επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.

 Στοιχεία Επικοινωνίας 
 www.cdmedia.gr/nintendo-support  

 Χρήση του Χειριστηρίου 
 Αυτό το χειριστήριο έχει σχεδιαστεί για χρήση με το σύστημα Nintendo Classic Mini: 
Nintendo Entertainment System™. 

Χειριστήριο 

Nintendo Classic Mini:  
Nintendo Entertainment System™
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Στοιχεία 

Μοχλοί κλειδώματος/ελευθέρωσης

Πατήστε τους για να αποσυνδέσετε  
το βύσμα από τη κονσόλα. 

Βύσμα Nintendo Classic Mini: Χειριστήριο NES  

Για σύνδεση στην κονσόλα Nintendo Classic Mini: 
Nintendo Entertainment System. 

Χειριστήριο Ελέγχου   

Κουμπί SELECT Κουμπί START

Κουμπί A

Κουμπί B 

Απόρριψη αυτού του προϊόντος  
στο τέλος της ζωής του 
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Tο απαγορευτικό σύμβολο Χ πάνω στον κάδο απορριμμάτων  
σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά 
απορρίμματα σας. Τα απορρίμματα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες οι οποίες, αν 
δεν επεξεργαστούν σωστά, μπορεί να προκαλέσουν καταστροφή 
στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Αντ 'αυτού, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες σχετικά με τα 
κατάλληλα σημεία συλλογής και τις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης που έχετε στη διάθεσή 
σας ή επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα σας, ο οποίος σε αντάλλαγμα για την 
αγορά ενός ισοδύναμου νέου προϊόντος μπορεί να δεχθεί να επιστραφεί δωρεάν αυτό 
το προϊόν για ανακύκλωση. Με αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε να εξασφαλίσετε ότι ο 
εξοπλισμός θα επεξεργαστεί κατάλληλα και τα μέρη του θα ανακτηθούν, ανακυκλωθούν 
ή θα επαναχρησιμοποιηθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. 
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