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Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Αυτή η σφραγίδα εγγυάται ότι αυτό το προϊόν έχει ελεγχθεί από

την Nintendo και πληροί τις προδιαγραφές αρτιότητας σχετικά με
την ποιότητα κατασκευής, την αξιοπιστία και τη διασκέδαση που
προσφέρει. Να αναζητάτε πάντα αυτήν τη σφραγίδα όταν αγοράζετε
παιχνίδια και περιφερειακά για να εξασφαλίζετε την πλήρη
συμβατότητα με το προϊόν Nintendo.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την κονσόλα Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™.

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 – ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

• Ορισμένα άτομα (περίπου 1 στους 4000) μπορεί να καταληφθούν από επιληπτικές κρίσεις ή να λιποθυμήσουν λόγω αναλαμπών ή σχεδίων φωτός,
και αυτό μπορεί να συμβεί όταν παρακολουθούν τηλεόραση ή παίζουν βιντεοπαιχνίδια, ακόμα και αν δεν είχαν ποτέ μια κρίση στο παρελθόν.
• Οποιοσδήποτε υπέστη μια κρίση στο παρελθόν, απώλεια αισθήσεων ή άλλο σύμπτωμα που συνδέεται με μια επιληπτική νόσο πρέπει να συμβουλευτεί
γιατρό, πριν παίξει κάποιο βιντεοπαιχνίδι.
• Οι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες πρέπει να επιτηρούν τα παιδιά όταν αυτά παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευθείτε γιατρό,
αν εσείς ή το παιδί σας εκδηλώσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω συμπτώματα: σπασμούς, τρέμουλο ματιών ή μυών, απώλεια συνείδησης,
αλλοίωση όρασης, ακούσιες κινήσεις ή αποπροσανατολισμό.

Για να μειώσετε την πιθανότητα επιληπτικής κρίσης όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια, τηρήστε αυτές τις προφυλάξεις:
1. Μην παίζετε, αν είστε κουρασμένοι ή χρειάζεστε ύπνο.
2. Παίξτε σε ένα καλά φωτισμένο δωμάτιο.
3. Κάντε ένα διάλειμμα 10 έως 15 λεπτά, κάθε ώρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΑ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΣΗΣ
Όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια μπορεί να πονέσουν τα μάτια σας μετά από παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επίσης, ορισμένοι παίκτες μπορεί να αισθανθούν
ναυτία λόγω κίνησης, όταν παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για να αποφύγετε κόπωση των ματιών, ζάλη ή ναυτία:
• Αποφύγετε υπερβολικά μακρές συνεδρίες παιχνιδιού. Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες πρέπει να επιτηρούν τα παιδιά τους αν παίζουν σωστά.
• Κάντε ένα διάλειμμα 10 έως 15 λεπτά, κάθε ώρα, ακόμα και αν δεν πιστεύετε ότι το χρειάζεστε.
• Αν τα μάτια σας κουραστούν ή πονέσουν, ενώ παίζετε ή αν αισθανθείτε ζάλη ή ναυτία, σταματήστε και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες, πριν να
ξαναπαίξετε.
• Αν συνεχίσετε να έχετε οποιαδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ή άλλη ενόχληση κατά τη διάρκεια ή μετά από το παιχνίδι, σταματήστε να
παίζετε και συμβουλευθείτε γιατρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
Όταν παίζετε βιντεοπαιχνίδια μπορεί να σας πονέσουν οι μύες, οι αρθρώσεις ή το δέρμα σας μετά από μερικές ώρες. Ακολουθήστε αυτές τις προφυλάξεις
για να αποφύγετε προβλήματα, όπως τενοντίτιδα, σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα ή ερεθισμό του δέρματος:
• Αποφύγετε υπερβολικά μακρές συνεδρίες παιχνιδιού. Οι γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόνες πρέπει να επιτηρούν τα παιδιά τους αν παίζουν σωστά.
• Κάντε ένα διάλειμμα 10 έως 15 λεπτά, κάθε ώρα, ‚ακόμα και αν δεν πιστεύετε ότι το χρειάζεστε.
• Αν τα χέρια, οι καρποί ή οι βραχίονες σας κουραστούν ή πονέσουν ή αν εκδηλώσετε συμπτώματα όπως κνησμό, μούδιασμα, αίσθημα καύσου ή
ακαμψία ενώ παίζετε, σταματήστε και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες, πριν να ξαναπαίξετε.
• Αν συνεχίσετε να έχετε οποιαδήποτε από τα παραπάνω συμπτώματα ή άλλη ενόχληση κατά τη διάρκεια ή μετά από το παιχνίδι, σταματήστε να παίζετε
και συμβουλευθείτε γιατρό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η Nintendo μπορεί να τροποποιήσει ή να ενημερώσει κατά διαστήματα το εγχειρίδιο προϊόντος και άλλα σημαντικά έγγραφα. Η τελευταία έκδοση του
εγχειριδίου είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://docs.nintendo-europe.com. (Παρακαλούμε σημειώστε ότι η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σε
ορισμένες χώρες.)

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Entertainment System and NES are trademarks of Nintendo.
© 2016 Nintendo Co., Ltd.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, φωτιάς, έκρηξης, ηλεκτρικού σοκ, τραυματισμού, παραμόρφωσης και/ή βλάβης:
• Μη χρησιμοποιείτε το σύστημα κατά τη διάρκεια καταιγίδας με κεραυνούς.
• Μην αποσυναρμολογήσετε, κάνετε τροποποιήσεις και μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα.
• Μην λυγίσετε, τραβήξετε με δύναμη ή πατήσετε επάνω στα καλώδια του συστήματος.
• Όταν αποσυνδέετε το σύστημα από την παροχή ρεύματος, σβήστε το πρώτα και μετά τραβήξτε το βύσμα, όχι το καλώδιο.
• Μην επιτρέψετε σε υγρά ή ξένες ουσίες να εισέλθουν στο σύστημα. Σε περίπτωση που κάποιο υγρό (π.χ. νερό, χυμός, λάδι ή ούρα ζώου) ή ξένη ουσία
εισέλθει στο σύστημα, διακόψτε άμεσα την χρήση του, σβήστε το, αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. Τμήμα Σέρβις Nintendo για βοήθεια.
• Χρησιμοποιήστε μόνο ένα συμβατό προσαρμογέα AC για να τροφοδοτήσετε το σύστημα. Θα χρειαστείτε ένα προσαρμογέα συμβατό με USB και έξοδο
5V/1A (5W). Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας που χρησιμοποιείτε έχει εγκριθεί για χρήση στη χώρα σας και διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών
για να βεβαιωθείτε ότι μπορεί να παρέχει ρεύμα στο παρόν σύστημα.
• Όταν συνδέετε το καλώδιο USB στο σύστημα ή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του USB καλωδίου είναι προσανατολισμένο σωστά
προτού το εισάγετε στη θύρα USB.
• Μην αγγίζετε τους συνδέσμους του προσαρμογέα με τα δάχτυλα σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.
• Μην αγγίζετε το σύστημα με βρεγμένα, ιδρωμένα ή λαδωμένα χέρια.

• Μην χρησιμοποιείτε μετασχηματιστές τάσης που προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό ή ροοστάτη καθώς ενδέχεται να παρέχουν μειωμένες ποσότητες
ηλεκτρισμού.
• Μην υπερφορτώνετε το κύκλωμα συνδέοντας πολλές συσκευές ή περιφερειακά (π.χ. σύνδεση πολλαπλών πολύμπριζων).
• Αν παρατηρήσετε κάποιον περίεργο θόρυβο, δείτε καπνό ή μυρίσετε οτιδήποτε περίεργο κατά τη διάρκεια χρήσης του συστήματος, σβήστε το σύστημα,
αποσυνδέστε άμεσα την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.

Χρήση του Σύστηματος
Γρήγορη Έναρξη
Σύνδεση με παροχή ρεύματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – ΓΕΝΙΚΑ
	Δεν είναι κατάλληλο για μικρά παιδιά - κίνδυνος στραγγαλισμού. Το καλώδιο του χειριστηρίου μπορεί να τυλιχθεί γύρω
από το λαιμό. Μην τοποθετείτε το σύστημα ή τα αξεσουάρ σε μέρη όπου μπορούν να τα φθάσουν παιδιά ή κατοικίδια.

Προσαρμογέας AC, συμβατός με USB 5V/1A (5W)
(πωλείται ξεχωριστά)

	
Τα παιδιά μπορεί να τοποθετήσουν καλώδια ή άλλα αξεσουάρ στο στόμα τους, με επακόλουθο να βλάψουν τον εαυτό τους.
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.

Σημείωση: Ενώ μερικές συσκευές συμβατές με USB μπορεί να παρέχουν ρεύμα
στη κονσόλα, η Nintendo δεν συστήνει καμία συγκεκριμένη συσκευή. Παρακαλώ
βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες οποιασδήποτε συσκευής έχει κατασκευαστεί από τρίτους .

Χρησιμοποιήστε το σύστημα με προσοχή
	Μην αποθηκεύετε το σύστημα σε περιβάλλον με υψηλές θερμοκρασίες ή μεγάλη υγρασία όπως:

• Περιοχές εκτεθειμένες σε άμεσο ηλιακό φως
• Κοντά σε μια πηγή θερμότητας, όπως ο φούρνος ή μια σόμπα
• Επάνω σε θερμαινόμενο πάτωμα ή παχύ χαλί
• Επάνω σε άλλο οπτικό ή ακουστικό σύστημα
• Περιοχές χωρίς εξαερισμό, όπως το εσωτερικό οχήματος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

3
Συνδέστε το
καλώδιο USB
(παροχή
ρεύματος)

	Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το σύστημα σε μέρη με μεγάλη συγκέντρωση σκόνης, ατμού ή καπνού. Αν παρατηρηθεί
συγκέντρωση σκόνης ή άλλου ξένου υλικού στους ακροδέκτες ή τους μετασχηματιστές του συστήματος, αφαιρέστε το
χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρική σκούπα, ένα στεγνό πανί ή κάποιο άλλο κατάλληλο προϊόν.
	Μην χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε το σύστημα σε μέρη όπου μπορεί να αλλάξει απότομα η θερμοκρασία και να προκληθεί
υγροποίηση, όπως για παράδειγμα μπροστά από μονάδες κλιματισμού. Αν σχηματιστεί υγροποίηση, σβήστε το σύστημα
και περιμένετε μέχρι να εξατμιστούν οι σταγόνες του νερού.

2
Συνδέστε το καλώδιο
High Speed HDMI™
(HDMI™ υψηλής ταχύτητας)

	Το σύστημα προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

1
Συνδέστε το χειριστήριο

	Μην εκθέτετε το σύστημα σε υπερβολικά δυνατούς κραδασμούς.
	Μην εφαρμόζετε περιττή δύναμη όταν συνδέετε καλώδια ή άλλα αξεσουάρ.

Θύρα HDMI σε
τηλεόραση ή οθόνη

	Μην τοποθετείτε μαγνητικά αντικείμενα σε κοντινή απόσταση από το σύστημα.
	Χρησιμοποιείτε μόνο συμβατά αξεσουάρ.
	Μην αποσυναρμολογήσετε και μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα.
	Αν το σύστημα υποστεί βλάβη, παρακαλώ επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
	Μην αγγίζετε τις φθαρμένες επιφάνειες. Αποφύγετε την επαφή με οποιοδήποτε διαρρέον υγρό υλικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι τα βύσματα των καλωδίων έχουν τον σωστό προσανατολισμό και συνδέστε τα απευθείας στις
κατάλληλες θύρες.

4 Ανάψτε τη κονσόλα
Θα εμφανιστεί το μενού HOME. Παρακαλώ
ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται
επί της οθόνης.

Αν πατήσετε αυτό το κουμπί ενώ παίζετε
ένα παιχνίδι, θα δημιουργηθεί ένα σημείο
αναστολής και θα επιστρέψετε στο μενού
HOME.
Ενεργοποίηση (On)/ Απενεργοποίηση (Off)

Αφού τελειώσετε το παιχνίδι
Για να αποφύγετε τις βλάβες και την απώλεια δεδομένων, παρακαλώ απενεργοποιήστε τη κονσόλα και μετά αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC
από τη πρίζα και/ή αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη κονσόλα.

Κατάσταση
Εξοικονόμησης
Ενέργειας
(Power-Saving)

4

Η κονσόλα θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από μια ώρα αδράνειας (θα δημιουργηθεί σημείο αναστολής αν τρέχει κάποιο
παιχνίδι). Αυτό σημαίνει ότι η κονσόλα θα απενεργοποιηθεί, αλλά το κουμπί POWER θα είναι ακόμα στη θέση "ενεργό (on)".
Την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη κονσόλα, θα πρέπει να βάλετε το κουμπί POWER στη θέση "απενεργοποιημένο
(off)" και μετά να το επιστρέψετε στη θέση "ενεργό (on)" για να την ανάψετε.

Συμβουλή StarTropics: Η συχνότητα που αποκαλύπτεται στο γράμμα από τον Dr. J είναι 747MHz.

5

Στοιχεία Επικοινωνίας
Εγγύηση, Ελλάδα

Στοιχεία επικοινωνίας, Ελλάδα 
[060916/GRE-HW]

12-ΜΗΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – ΥΛΙΚΟ NINTENDO

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει τις κονσόλες Nintendo, συμπεριλαμβανομένου και του ενσωματωμένου αυθεντικού λογισμικού που περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες
κονσόλες Nintendo κατά το χρόνο αγοράς («Λογισμικό λειτουργίας Nintendo»), καθώς και τυχόν χειριστήρια που περιλαμβάνονται στη συσκευασία της κονσόλας
(τα «Χειριστήρια Nintendo»). Για τους σκοπούς της παρούσας εγγύησης, η κονσόλα Nintendo, το Λογισμικό λειτουργίας Nintendo και τα Χειριστήρια Nintendo θα
καλούνται από κοινού το «Προϊόν».
Υπό τους παρακάτω όρους και εξαιρέσεις, η CD Media S.E., Λ. Κηφισίας 32, 15125 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα («CD Media») εγγυάται στον αρχικό καταναλωτή που
αγόρασε το Προϊόν («εσάς») σε οποιαδήποτε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή την Ελβετία ότι, για περίοδο 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του
Προϊόντος από εσάς, το Προϊόν θα είναι και απαλλαγμένο από πραγματικά και κατασκευαστικά ελαττώματα.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει:
	Λογισμικό (διαφορετικό από το Λογισμικό λειτουργίας Nintendo) ή παιγνίδια (είτε συμπεριλαμβάνεται στο Προϊόν κατά το χρόνο αγοράς τους, είτε όχι).
	Εξαρτήματα, περιφερειακά προϊόντα ή άλλα στοιχεία που προορίζονται για χρήση με το Προϊόν, αλλά δεν έχουν κατασκευαστεί από ή για τη Nintendo (ανεξαρτήτως
εάν περιλαμβάνονται στο Προϊόν κατά το χρόνο αγοράς τους ή όχι).
	Προϊόντα που έχουν μεταπωληθεί ή παραχωρηθεί με μίσθωση ή χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.
	Ελαττώματα του Προϊόντος που έχουν προκληθεί από τυχαία ζημιά, αμέλεια δική σας και/ή οιουδήποτε τρίτου, κακή χρήση, επισκευή, χρήση με προϊόντα που
δεν διατίθενται ή δεν έχουν την άδεια της Nintendo (συμπεριλαμβάνοντας -ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς- αναβαθμίσεις παιχνιδιών χωρίς άδεια, συσκευές
αντιγραφής, προσαρμογείς (adapters), τροφοδοτικά και εξαρτήματα χωρίς άδειες), ιούς υπολογιστών ή σύνδεσης με το διαδίκτυο ή άλλους τύπους ηλεκτρονικής
επικοινωνίας, χρήση του Προϊόντος διαφορετική από εκείνη που ορίζεται στο σχετικό εγχειρίδιο ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία μη συνδεόμενη με πραγματικά
ελαττώματα ή πλημμελή κατασκευή.
	Ελαττώματα του Προϊόντος που έχουν προκληθεί από ελαττωματικές ή κατεστραμμένες μπαταρίες ή μπαταρίες που έχουν διαρροή ή ελαττώματα από οποιαδήποτε
άλλη χρήση μπαταριών που δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες στα σχετικά εγχειρίδια.
	Τη βαθμιαία μείωση, λόγω παρόδου χρόνου, στην χωρητικότητα και στην απόδοση των μπαταριών και των συστοιχιών μπαταριών για το Προϊόν (η οποία, προς
αποφυγήν αμφιβολιών, δεν θα θεωρηθεί ως πραγματικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα του Προϊόντος).
	Προϊόν, που έχει ανοιχθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από πρόσωπο ή εταιρεία άλλη πλην της Nintendo ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ή Προϊόν του
οποίου ο σειριακός αριθμός έχει τροποποιηθεί, παραποιηθεί ή έχει αφαιρεθεί.
	Απώλεια οποιωνδήποτε δεδομένων που έχουν φορτωθεί ή αποθηκευτεί στο Προϊόν από πρόσωπο ή εταιρεία άλλη πλην της Nintendo ή των εξουσιοδοτημένων
συνεργατών της.
	Απώλεια δεδομένων ή λογισμικού λόγω διαμόρφωσης της μνήμης (format) του Προϊόντος (ή της κάρτας SD που χρησιμοποιείται μαζί με το Προϊόν).
	Απώλεια δεδομένων ή άλλου περιεχομένου λόγω διαγραφής του Nintendo Network ID που καταχωρήθηκε ή συνδέθηκε με το Προϊόν.
ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΕ ΜΙΑ ΑΞΙΩΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Προκειμένου να εγείρετε βάσιμα αξίωση από την παρούσα εγγύηση, θα πρέπει:
	να ενημερώσετε το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo για το ελάττωμα, εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της εκ μέρους σας αγοράς του Προϊόντος, και
	να επιστραφεί το Προϊόν στο CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που ενημερώσατε για το ελάττωμα.
Για αυτό το σκοπό παρακαλούμε επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
Αν χρειαστεί να αποστείλετε το προϊόν στο CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo θα πρέπει να αφαιρέσετε ή να διαγράψετε όποια προσωπικά ή εμπιστευτικά αρχεία
ή δεδομένα.
Με την αποστολή του Προϊόντος στο CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo αποδέχεσθε και συμφωνείτε ότι το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις
Nintendo δεν θα είναι υπεύθυνα για οποιαδήποτε απώλεια, διαγραφή ή παραφθορά των αρχείων σας ή των δεδομένων τα οποία δεν έχουν
διαγραφεί ή αφαιρεθεί. Συνιστάται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας των όποιων δεδομένων δεν αφαιρείτε ή διαγράφετε. Πρέπει να σημειωθεί πως,
ανάλογα με τον τύπο της επισκευής, τα αποθηκευμένα δεδομένα στη μνήμη του Προϊόντος ενδέχεται να διαγραφούν και μπορεί να είναι αδύνατη η ανάγνωση
αποθηκευμένων δεδομένων στην κάρτα SD ή η επανεισαγωγή τους στο Προϊόν μετά από μια τέτοια επισκευή.
Όταν αποστέλλετε το Προϊόν στο CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo παρακαλούμε:
1.	Χρησιμοποιήστε την αυθεντική συσκευασία, όπου είναι δυνατό.
2.	Περιγράψτε το ελάττωμα.
3.	Επισυνάψτε αντίγραφο της απόδειξης αγοράς, διασφαλίζοντας ότι περιέχει την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος.
4.	Να αναφέρετε σε ευδιάκριτο σημείο της συσκευασίας αποστολής, καθώς και στα έγγραφα που τη συνοδεύουν, τον μοναδικό κωδικό που σας δόθηκε από το
CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo κατά τη διάρκεια της αρχικής επικοινωνίας σας. Ο κωδικός αυτός αποτελεί τη ταυτότητα της υπόθεσης σας και πρέπει να
αναφέρεται σε κάθε επικοινωνία σας με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo μέχρι την διεκπεραίωση της όποιας διαδικασίας. ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟ CD MEDIA S.E. - ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΒΙΣ NINTENDO ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ, ΔΕΝ ΘΑ
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ.
5.	Διασφαλίστε ότι το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo έλαβε το Προϊόν εντός 30 ημερών από την αρχική ενημέρωσή του για το διαπιστωμένο ελάττωμα.
Εάν, κατόπιν ελέγχου του Προϊόντος, το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo δεχθεί ότι το Προϊόν είναι ελαττωματικό, αναλαμβάνει (κατά την απόλυτη διακριτική
της ευχέρεια) είτε να επιδιορθώσει είτε να αντικαταστήσει το ελαττωματικό εξάρτημα ή να αντικαταστήσει το σχετικό στοιχείο του Προϊόντος χωρίς χρέωση του
αγοραστή.
Αν η ανωτέρω 12-μηνη εγγύηση έχει λήξει κατά τον χρόνο που το ελάττωμα γνωστοποιηθεί στο CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo ή αν το ελάττωμα δεν
καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo μπορεί παρά ταύτα να αναλάβει, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να επιδιορθώσει ή
αντικαταστήσει το ελαττωματικό εξάρτημα ή να αντικαταστήσει σχετικό στοιχείο του Προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ενημερωθείτε σχετικά με
χρεώσεις για αυτές τις υπηρεσίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το CD Media S.E. - Τμήμα Σέρβις Nintendo.
Η παρούσα εγγύηση του κατασκευαστή δεν περιορίζει τα νόμιμα δικαιώματά σας ως καταναλωτής από τον Αστικό Κώδικα και το Νόμο περί
Προστασίας των Καταναλωτών (Ν. 2251/94). Τα οφέλη που περιγράφονται εδώ παρέχονται επί πλέον των ως άνω δικαιωμάτων.
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CD Media S.E. – Τμήμα Σέρβις Nintendo
ncs@cdmedia.gr
www.cdmedia.gr
Μικρό Ατρίνα, Λεωφ. Κηφισίας 32,
151 25, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλέφωνο από σταθερό: 801-5555090 (Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:30 - 17:30).
Τηλέφωνο από κινητό: +30 211-1060400 (Δευτέρα εως Παρασκευή, 09:30 - 17:30).
Οι κλήσεις στον άνω τηλεφωνικό αριθμό χρεώνονται βάσει της τιμολογιακής
πολιτικής του παρόχου με τον οποίον είσαστε συμβεβλημένος.

Απόρριψη αυτού του προϊόντος στο τέλος της ζωής του

[300115/GRE/WEEE-1]

Το 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.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

