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PŘENOSNÁ HERNÍ KONZOLE
PRENOSNÁ HERNÁ KONZOLA
PRZENOŚNA KONSOLA DO GIER
GAME PORTABLE
HORDOZHATÓ JÁTÉKKONZOL

NÁVOD K POUŽITÍ
NÁVOD NA POUŽITIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
USER MANUAL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
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TLAČÍTKA

Níže je uveden stručný popis tlačítek používaných k hraní her. Podrobnosti budou uvedeny dále 
v představení her a v návodu k použití.

Směrová tlačítka Tlačítka pro jednotlivé směry
Tlačítko A Tlačítko pro potvrzení
Tlačítko B Tlačítko speciálních funkcí
Port sluchátek Připojení sluchátek
Tlačítko hlasitosti Nastavení hlasitosti

FUNKCE
• 16bitová přenosná herní konzole se 200 zabudovanými fantastickými hrami
• Zabudovaných 200 miniher 
• Zcela plochá obrazovka LCD s krystalicky jasným ostrým obrazem o úhlopříčce 2,7 palce (6,9 cm)
• Rozlišení 960 x 240 obrazových bodů
• Provoz na 3 baterie AAA
• Operační systém Linux
• Zabudovaný konektor sluchátek
• Věková skupina nad 4 roky
• K dispozici v různých barvách
• Rozměry přístroje: 128 mm x 70 mm x 24,6 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Návod k použití
• Kabel USB

Resetovací tlač. Start a menu Tlačítko B
Otvor pro baterie

Tlačítko AObrazovka LCD

Tlačítko zapnutí/vypnutí Port sluchátek
Napájecí port USB

Reproduktor

Otvor pro pásek na krk

Kontrolka

Směrová tlač.

Tlačítko hlasitosti



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


