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1.1: Features:  
* 8bit Mobil Spilkonsol  
* 150 fantastiske minispil indbygget  
* 2,4” LCD TFT-skærm  
* Opløsning 320 x 240 pixel 
* Drives af 3x AAA-batterier (batterier medfølger ikke) 
* Ydre mål: 119mm × 60mm × 26mm 
 
1.2: Ilægning af batterier  
 Brug en mønt til at dreje skruen i batteridækslet på bagsiden af enheden, 

læg tre stk. AAA-batterier i batterirummet. Når du lægger batterierne i, 
skal du være opmærksom på markeringerne for polaritet “+” & “-“ på 
batterierne, som vist herunder. 

 

 Forsigtig:     
1. Følg altid vejledningen omhyggeligt. Brug udelukkende den angivne 
batteritype og sørg for at lægge dem korrekt i enheden ved at matche 
markeringerne for polaritet “+” og “–“ på batterierne og i enheden.    

2. Bland aldrig gamle batterier med nye eller standardbatterier med 
alkaline batterier. 

3. Lad ikke gamle og flade batterier sidde i enheden. 
4. Tag batterierne ud af enheden, hvis du ikke skal bruge den i længere 

tid. 
5. Batteriterminalerne må under ingen omstændigheder kortsluttes. 
6. Hvis dette produkt skulle forårsage eller lade sig påvirke af elektrisk 

interferens, skal du flytte det væk fra andet elektronisk udstyr. Nulstil  
om nødvendigt enheden (sluk og tænd igen, eller tag evt. batterierne 
ud og sæt dem i igen). 
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1.3: Knapper 

 

Herunder finder du en kort gennemgang af de knapper, der anvendes til 
at spille med. 
 

1. ON/OFF: Tænd- / slukknap. 
2. Volumenknapper: Indstilling af lydstyrken. 
3. Reset-knap: Tryk på denne knap for at vende tilbage til menuen med 

spil eller for at genstarte spilkonsollen i tilfælde af fejlfunktion. 
4. Start-knap: Tryk på denne knap for at starte eller pause spillet. 
5. D-felt: pileknapper. 
6. B-knap: knap til specialfunktioner. 
7. A-knap: bekræfter et valg. 
8. LCD-skærm. 
9. Højttaler. 
10. Batterirum. 
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ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 

 

 

 

 
Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og 
stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, 
hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres 
korrekt. 
 
Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående 
overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk 
udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, 
men skal indsamles særskilt. 
 
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret 
elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på 
genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte 
fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens 
tekniske forvaltning. 
 
 
Importør: 
DENVER ELECTRONICS A/S 
Stavneagervej 22 
DK-8250 Egaa 
Danmark 
www.facebook.com/denverelectronics 

 

http://www.facebook.com/denverelectronics

