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1.1: Features:  
* 16bit Mobil Spilkonsol  
* 200 Minispil indbygget  
* 2,7” LCD TFT-skærm  
* Opløsning 960 x 240 pixel 
* Drives af 3x AAA-batterier (Batterier medfølger ikke) 
* Operativsystem: Linux 
* Indbygget stik til hovedtelefoner 
* TV-udgang til AV-kabel (kabel medfølger ikke) 
* Ydre mål: 137mm × 76mm × 27mm 
 
1.3: Ilægning af batterier 
 Brug en mønt til at dreje skruen i batteridækslet på bagsiden af enheden, 

læg tre stk. AAA-batterier i batterirummet. (Batterierne er ikke med i 
pakken). 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  
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om nødvendigt enheden (sluk og tænd igen, eller tag evt. batterierne 
ud og sæt dem i igen). 

 
1.4: Knapper 
 

 

 

D-betjeningspanel Pileknapper til navigation 
A-knap Vælg /Bekræft et valg /Knap til hovedfunktioner 
B-knap Knap til specialfunktioner 
Startknap Pauser eller afslutter spillet 
AV-udgang Enheden kan forbindes til et TV med et AV-kabel 
Hovedtelefonudgang Her tilsluttes øre- eller hovedtelefoner 
Volumenknap Her justeres lydstyrken Op (+) eller Ned (-) 
USB-port til 
strømforsyning 

Enheden kan strømforsynes via computerens 
USB-port eller ved hjælp af en USB AC/DC-adapter 
(medfølger ikke) 

 
 
 
 
 
 
 



DEN-3 
 

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



