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Sağlık ve Güvenlik Bilgileri
Sağlık ve güvenlik bilgilerini lütfen okuyun ve inceleyin. Bunu yapmamanız incinmeye veya hasara neden olabilir.
Yetişkinler, bu ürünün çocuklar tarafından kullanımını gözetim altında tutmalıdırlar.

UYARI – Kasılma Nöbetleri

• Bazı kişilerde (yaklaşık olarak 4000’de 1) yanıp sönen ışıklar veya desenlerin tetikleyeceği kasılma nöbetleri veya bayılmalar
gerçekleşebilir. Bu durum, bu kişilerin kasılma nöbeti geçmişi olmasa dahi televizyon seyrederken veya video oyunu oynarken meydana
gelebilir. Daha önceden kasılma nöbeti, bilinç kaybı veya epilepsiyle bağlantılı semptomlar yaşamış kişilerin video oyunu oynamadan
önce bir doktora danışması gerekmektedir.
• Kasılma, göz veya kas seğirmesi, bilinç kaybı, görmede bozukluk, istemsiz hareketler veya sersemlik gibi olağandışı semptomlar
yaşarsanız oyunu bırakın ve doktorunuza başvurun.
• Video oyunu oynarken kasılma nöbeti ihtimalini azaltmak için:
- Yorgun veya uykuya ihtiyacınız olduğunda oyun oynamayın.
- İyi ışıklandırılmış bir odada oynayın.
- Saat başı 10 ile 15 dakika ara verin.

UYARI – Göz Yorgunluğu, Hareket Rahatsızlığı ve Tekrarlayan Hareketler Sonucu İncinme

• Çok uzun süreli oyun oynamaktan kaçının.
• İhtiyacınız olmadığını düşünseniz dahi saat başı 10 ile 15 dakika ara verin.
• Bu belirtilerin herhangi birini yaşarsanız oynamayı bırakın:
- Oynarken gözleriniz yorulursa veya hassaslaşırsa veya baş dönmesi, mide bulantısı ya da yorgunluk hissederseniz
-O
 ynarken elleriniz, el bilekleriniz veya kollarınız yorulursa veya hassaslaşırsa ya da karıncalanma, uyuşma, yanma veya gerginlik ya da
farklı bir huzursuzluk hissederseniz
Bu belirtilerin herhangi biri devam ederse, bir doktora danışın.

UYARI – Batarya

• Batarya sızdırma yaparsa kullanmayı bırakın.
Batarya sıvısının gözlerinizle teması halinde gözlerinizi derhal bol su ile yıkayın ve bir doktora başvurun. Elinize herhangi bir sıvının
sızması halinde ellerinizi suyla iyice yıkayın. Bu ürünün dış kısmındaki sıvıyı bir bezle dikkatlice temizleyin.

UYARI – Elektriksel Güvenlik

• Bu ürünü şarj etmek için yalnızca ürün ile birlikte verilen USB şarj kablosunu (HAC-010) kullanın.
Yalnızca ayrı satılan Nintendo USB AC adaptör (CLV-003(EUR)) veya başka bir USB uyumlu AC adaptör gibi bu ürünleuyumlu bir AC
adaptörü kullanın. Lütfen ülkenizde kullanım için onaylanmış bir AC adaptörü kullandığınızdan emin olun ve bu ürüne güç sağlayabildiğinden
emin olmak için kullanım kılavuzunu okuyun.
• Bu ürünü veya dahili bataryayı mikrodalgalara, yüksek sıcaklıklara, doğrudan güneş ışığına veya aşırı soğuk sıcaklıklara maruz bırakmayın.
• B u ürünün sıvıyla temas etmesine izin vermeyin ve ıslak veya yağlı ellerle kullanmayın. İçine sıvı bir madde girerse bu ürünü kullanmayı
bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin.
• B u ürünü aşırı enerjiye maruz bırakmayın. USB şarj kablosuna asılmayın veya çok sıkı bir şekilde bükmeyin.
• P armaklarınız veya metal nesnelerle aygıt konnektörlerine dokunmayın.
•G
 ök gürültülü fırtına esnasında şarj olurken USB AC adaptörüne veya bağlı cihazlara dokunmayın.
• Tuhaf bir ses duyar, duman görür veya tuhaf bir koku alırsanız bu ürünü kullanmayın bırakın ve Nintendo Servisi ile iletişime geçin.
• B u ürünü sökmeyin veya tamir etmeyi denemeyin. Bu ürün hasar görürse kullanmayı bırakın ve Nintendo Servisi. Hasarlı bölgelere
dokunmayın. Sızan sıvı maddelerle temas etmeyin.

UYARI – Genel

• Bu sistemi, aksesuarlarını ve paketleme malzemelerini küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun. Küçük parçalar ve paket
içerikleri kazara yutulabilir. USB şarj kablosu boynun etrafına dolaşabilir.

DİKKATLİ KULLANIM

• Ürünü rutubetli alanlarda veya sıcaklığın aniden değişebileceği alanlarda kullanmayın veya saklamayın. Yoğunlaşma gerçekleşirse
konsolu kapatın ve su damlaları buharlaşana kadar bekleyin.
• Tozlu veya dumanlı alanlarda kullanmayın.
• Bu ürün kirlenirse yumuşak ve kuru bir bezle silin. Alkol, tiner veya diğer solventleri kullanmaktan kaçının.
• Yalnızca uyumlu aksesuarları kullanın.
• Dahili bataryayı en az altı ayda bir şarj ettiğinizden emin olun. Batarya uzun süre kullanılmazsa şarj edilemez hale gelebilir.
• Batarya tükendiyse veya POWER Butonu en az beş saniye basılı tutulursa, ürün kapanır ve mevcut kaydetme verileriniz (askıya alma
noktası verileri) kaybolur. Önceki yüksek puanınız ve geçilen aşamalarla ilgili veriler silinmeyecektir.

Nasıl Şarj Edilir

Lütfen aşağıdakilerden birini kullanın:
POWER Butonu
USB şarj kablosu

USB AC
adaptörü

• Nintendo USB AC adaptörü (CLV-003(EUR)) (ayrı olarak satılır)
• Diğer USB uyumlu AC adaptörü (ayrı satılır)
Bazı USB uyumlu cihazlar sisteme güç sağlayabilirken,
Nintendo belirli bir cihazı öneremez. Lütfen üçüncü taraf
cihazların talimatlarına uyduğunuzdan emin olun.

Not: Game & Watch sistemleri yalnızca aşağıdaki sembole sahip Class II cihazlara bağlanır:

Buton İsimleri ve İşlevleri
GAME Butonu:
Oyun seçim menüsünü açar ve kapatır.
TIME Butonu:
Saati açar.
PAUSE/SET Butonu: Ayarlar menüsünü açar ve kapatır.
Not: Sisteminizi nasıl kullanacağınız hakkında daha fazla bilgi almak için bakınız:
https://nintendo-europe.com/support/gameandwatch

Bataryanın Sökülmesi
Batarya, nitelikli personel tarafından sökülmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen https://battery.nintendo-europe.com ile iletişime geçin.

Nintendo Servisi
cdmediaturk.com/destek

Bu Ürünün İmha Edilmesi
Bu ürünü veya içindeki bataryayı evsel atık noktalarına atmayın. Ayrıntılar için şu adrese göz atın: cdmediaturk.com/destek

Bu üründe kullanılan sembollerin ve işaretlerin açıklaması için bkz. cdmediaturk.com/destek
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