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Nintendo może zmienić specyfikację produktu oraz aktualizować od czasu do czasu informacje. Najnowsza wersja tej instrukcji obsługi jest dostępna 
pod adresem http://docs.nintendo-europe. (Usługa ta może nie być dostępna w niektórych krajach.)

Dziękujemy za wybranie konsoli Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System™.

 Pieczęć ta jest twoją gwarancją tego, że Nintendo 
sprawdziło ten product i spełnia on nasze standardy 
fachowego wykonania, niezawodności oraz jakości rozrywki. 
Podczas zakupu gier i akcesoriów zawsze sprawdzaj, czy jest 
na nich pieczęć, aby zapewnić całkowitą kompatybilność z 
produktami Nintendo.

Należy uważnie przeczytać poniższe informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. W przeciwnym wypadku możliwe jest 
narażenie zdrowia lub uszkodzenie produktu. Dorośli powinni nadzorować używanie tego produktu przez dzieci.

 OSTRZEŻENIE – EPILEPSJA

•  U niektórych osób (około 1 na 4000) mogą wystąpić ataki epilepsji lub utrata przytomności spowodowane błyskami światła. Może się to stać podczas 
oglądania telewizji lub grania w gry wideo, nawet jeśli taka osoba nigdy wcześniej nie miała problemów z epilepsją.

•   Każda osoba, która przeszła atak padaczki, utratę przytomności lub doświadczyła innych symptomów związanych z epilepsją, powinna skonsultować 
się z lekarzem przed graniem na tym urządzeniu.

•  Rodzice lub prawni opiekunowie powinni nadzorować dzieci podczas grania w gry wideo. Po zauważeniu niecodziennych symptomów, takich jak 
konwulsje, drganie oczu lub mięśni, utrata przytomności, zaburzenia widzenia, mimowolne ruchy lub dezorientacja u siebie lub 
swojego dziecka, należy przestać grać i zgłosić się do lekarza. 

 Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia ataku epilepsji, podczas grania należy stosować się do poniższych zaleceń:
 1. Nie graj, jeśli jesteś zmęczony lub niewyspany.
 2. Graj w dobrze oświetlonym pomieszczeniu.
 3. Rób sobie 10-15 minutową przerwę po każdej godzinie grania.

 OSTRZEŻENIE – PRZEMĘCZENIE WZROKU I CHOROBA LOKOMOCYJNA
Granie w gry wideo przez długi okres może spowodować ból oczu. Granie w gry wideo może także wywoływać u niektórych graczy chorobę lokomocyjną. 
Należy przestrzegać poniższych instrukcji, aby uniknąć przemęczenia wzroku, zawrotów głowy oraz mdłości:
•  Unikaj nadmiernie długiego grania. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni nadzorować dzieci oraz ustalać im odpowiedni czas grania.
•  Rób sobie 10-15 minutową przerwę po każdej godzinie grania, nawet jeśli uważasz, że jej nie potrzebujesz.
•  Jeśli czujesz zmęczenie lub opuchnięcie oczu podczas grania lub masz zawroty głowy, mdłości albo jesteś zmęczony, przerwij grę i zrób sobie kilku 

godzinną przerwę przed ponownym rozpoczęciem rozgrywki.
•  Jeśli powyższe symptomy będą się powtarzały lub poczujesz inny rodzaj dyskomfortu podczas gry, przerwij rozgrywkę i udaj się do lekarza.

 OSTRZEŻENIE – URAZY ZWIĄZANE Z POWTARZANIEM TYCH SAMYCH RUCHÓW
Granie w gry wideo może sprawić, że mięśnie, stawy oraz skóra zaczną boleć po kilku godzinach. Należy przestrzegać poniższych instrukcji, aby uniknąć 
problemów takich jak zapalenie ścięgna, zespół cieśni nadgarstka oraz podrażnienie skórne:
•  Unikaj nadmiernie długiego grania. Rodzice lub prawni opiekunowie powinni nadzorować dzieci oraz ustalać im odpowiedni czas grania.
•  Rób sobie 10-15 minutową przerwę po każdej godzinie grania, nawet jeśli uważasz, że jej nie potrzebujesz.
•  Jeśli podczas grania poczujesz zmęczenie, opuchnięcie dłoni, nadgarstków i ramion lub jeśli doświadczysz symptomów takich jak mrowienie, 

zdrętwienie, pieczenie czy odrętwienie, przerwij grę i zrób sobie kilku godzinną przerwę przed ponownym rozpoczęciem rozgrywki.
•  Jeśli powyższe symptomy będą się powtarzały lub poczujesz inny rodzaj dyskomfortu podczas gry, przerwij rozgrywkę i udaj się do lekarza.

 OSTRZEŻENIE – OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Aby uniknąć ryzyka przegrzania, pożaru, eksplozji, porażenia prądem, zranienia, deformacji i/lub awarii:
•  Nie używaj konsoli podczas burzy.
•  Nie rozkładaj konsoli na części, nie modyfikuj jej ani nie próbuj jej naprawiać.
•  Nie depcz po konsoli, nie wyginaj jej, używając siły i nie ciągnij za jej kable. Podczas odłączania konsoli od źródła zasilania, wpierw wyłącz konsolę, 

a następnie wyciągnij wtyczkę, nie ciągnąc za kabel.
•  Nie dopuszczaj do dostania się cieczy lub ciała obcego do wnętrza konsoli. W przypadku gdy ciecz (np. woda, sok, olej lub mocz zwierzęcia) lub ciało 

obce dostanie się do wnętrza konsoli, natychmiast zaprzestań jej użycia, wyłącz ją od źródła zasilania i skontaktuj się z Obsługą Klienta Nintendo po 
dalsze informacje dotyczące postępowania w tej sytuacji.

•  Używaj wyłącznie zasilacza, który jest kompatybilny z tą konsolą. Potrzebny jest zasilacz Nintendo USB AC (CLV-003(EUR)) o wyjściowym napięciu 
5V/1A (5W). Prosimy o upewnienie się, że wybrany zasilacz jest dozwolony do użycia w docelowym kraju oraz o przeczytanie instrukcji w celu 
upewnienia się, że jest on w stanie zasilić tę konsolę.

•  Podczas podłączania kabla USB do konsoli lub źródła zasilania, upewnij się, że kabel USB jest poprawnie ułożony, a następnie włóż go prosto do 
gniazda USB.

•  Nie dotykaj złącz palcami lub metalowymi przedmiotami.
•  Nie dotykaj konsoli mokrymi, spoconymi lub tłustymi rękami.
•  Nie używaj transformatorów napięcia przeznaczonych do użytkowania w innych krajach lub przyciemniaczy oświetlenia, ponieważ może to zmienić 

napięcie zasilania.

Zalecenia dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Polski
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•  Nie obciążaj sieci elektrycznej, podłączając nadmierną ilość urządzeń do gniazdek lub akcesoriów okablowania (np. podłączając do siebie serię 
przejściówek).

•  Jeśli usłyszysz dziwny dźwięk, zobaczysz dym lub wyczujesz coś dziwnego podczas używania konsoli, niezwłocznie wyłącz zasilanie, odłącz konsolę 
od źródła zasilania oraz skontaktuj się z Obsługą Klienta Nintendo.

 OSTRZEŻENIE – OGÓLNE

  Urządzenie nieodpowiednie dla małych dzieci – zagrożenie uduszeniem. Przewód kontrolera może owinąć się wokół 
szyi. Nie należy stawiać kontrolera ani żadnych akcesoriów w zasięgu ręki dziecka lub blisko zwierząt. 

  Dzieci mogą włożyć do ust kable lub inne akcesoria, powodując tym obrażenia.  
Prosimy o natychmiastowe pozbycie się nieciachanych elementów opakowania produktów. Małe dzieci mogą połknąć materiały użyte do pakowania.

Używaj swojej konsoli ostrożnie

  Nie używaj ani nie przechowuj konsoli w miejscach o wysokiej temperaturze lub wilgotności, takich jak:
•  Obszary narażone na działanie promieni słonecznych
•  Pobliże źródła ciepła, takie jak piec lub kaloryfer
•  Podłoga z wbudowanym ogrzewaniem (ogrzewanie podłogowe)
•  Powierzchnia sprzętu audiowizualnego
•  Miejsca bez wentylacji, przykładowo pojazdy w okresie letnim

  Nie używaj ani nie przechowuj konsoli w miejscach narażonych na dużą ilość kurzu, spalin lub dymu tytoniowego. 
Jeśli kurz lub inne ciało obce osadzi się na stykach konsoli lub kablach, pozbądź się go za pomocą odkurzacza, suchej 
szmatki lub innego odpowiedniego produktu.

  Nie używaj ani nie przechowuj konsoli w miejscach, w których może nastąpić nagła zmiana temperatury, powodując 
kondensację, takich jak pobliże jednostek klimatyzujących. Jeśli wystąpi proces kondensacji, wyłącz konsolę i poczekaj 
aż wyparują kropelki wody.

  Konsola przeznaczona jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

  Nie narażaj konsoli na nadmierne uszkodzenia fizyczne.

  Nie używaj nadmiernej siły podczas podłączania kabli oraz innych akcesoriów.

  Używaj wyłącznie kompatybilnych akcesoriów.

  Jeśli konsola ulegnie uszkodzeniu, prosimy o skontaktowanie się z Obsługą Klienta Nintendo. Nie dotykaj uszkodzonych 
obszarów. Unikaj kontaktu z jakąkolwiek cieknącą z nich cieczą. 

Używanie konsoli

Rozpoczęcie pracy z konsolą

1  Podłączanie konsoli
Otwórz pokrywę z przodu konsoli  
i podłącz kontroler

Podłączanie do źródła  
zasilania

Należy używać jednego z poniższych zasilaczy:
•  Zasilacz Nintendo USB AC (CLV-003(EUR)) 

(sprzedawany oddzielnie)
•  Zasilacz AC kompatybilny z USB o wyjściowym 

napięciu 5V/1A (5W) (sprzedawany oddzielnie)
Uwaga: Mimo że niektóre dostępne na rynku 
zasilacze kompatybilne z USB mogą być w stanie 
zasilić tę konsolę, Nintendo nie poleca żadnego 
konkretnego urządzenia. Prosimy o przestrzega-
nie zaleceń zawartych w instrukcji wybranego 
zasilacza.

Logo Nintendo powinno  
znajdować się na górze

Otwierać od dołu

Podłącz kabel HDMI™

Sprawdź  
ułożenie kabli

Logo Nintendo  
powinno znajdować  

się na górze

Logo USB powinno 
znajdować się  
na dole

Podłącz kabel USB 
(źródło zasilania)

Port HDMI w telewizorze 
lub w monitorze

Upewnij się, że złącza kabli znajdują się w odpowiednim położeniu, a następnie włóż je prosto w odpowiednie gniazda. OSTRZEŻENIE

2  Włączanie konsoli 
Pojawi się menu HOME. Możesz wybrać grę, w którą chcesz zagrać.

Wciśnięcie przycisku RESET podczas grania utworzy tymczasowy punkt  
zapisu i przełączy cię do menu HOME.

Po rozgrywce
W celu uniknięcia usterek oraz utraty danych, wyłącz najpierw konsolę, następnie odłącz od niej zasilacz i/lub odłącz kabel USB od konsoli.

Informacje gwarancyjne

Informacje gwarancyjne znajdziesz na stronie: support.nintendo.com 

Włącznik POWER Przycisk RESET

ON
OFF



6 7

Utylizacja produktu

Nie należy wyrzucać tego produktu jako odpadu domowego. 
Więcej informacji znajdziesz pod adresem: http://docs.nintendo-europe.com

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

  

Notatki

Obsługa klienta/Pytania ogólne 

Obsługa klienta/Pytania ogólne 
ConQuest entertainment, a. s. 

Hloubětínská 11, 198 00 Praha 9 - Hloubetín, Česká republika 
tel. servis: (+420) 0284 000 164

www.nintendo.pl 
servis@conquest.cz

Obsługa klienta


