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Návod k použití
P/box

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupen tohoto výrob-
ku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. 
Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Obsah balení
Zkontrolujte kompletnost balení.
1) konzole 
2) 2x ovladač
3) 1x kabel pro připojení s adaptérem na připojení
4)  1x adaptér - vstup: 100~240V, 50Hz/60Hz, 

výstup: 5V~ 550 mA
Elektrické měniče a nabíječky používané při provo-
zu této hračky by měly být pravidelně kontrolová-
ny, jestli nedošlo k poškození kabelu nebo jiných 
částí. V případě poškození některé z částí hračku 
nepoužívejte, dokud není poškozená část oprave-
na nebo vyměněna.

Herní konzole
1. Zapnout/vypnout
2. Reset
3. Otvor pto vložení mini SD paměťové karty
4. AV výstup
5. Konektor napájení (pro připojení adaptéru)

1. Tlačítko zapnout/vypnout
Stiskněte tlačítko pro zapnutí konzole a stiskně-
te tlačítko znovu pro její vypnutí.

2. Tlačítko RESET
Stiskněte tlačítko Reset pro rychlý návrat do 
hlavního menu.

3. Konektor napájení 
Slouží pro připojení konzole ke zdroji el. proudu.

4. Video výstup
Propojuje konzoli s televizí nebo monitorem

5. Audio výstup
Spojuje kabely herní konzole s televizí nebo zesilovačem

1) 2)

3) 4)
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Ovladač

Vložení baterií. 
(Baterie nejsou součástí balení.)
Každý ovladač potřebuje pro provoz 3x AAA baterii. Pro delší dobu užívání 
doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie. Vybíjení baterií v ovladači 
závisí jak na četnosti používání ovladače, tak na zvoleném typu hry.
Nedobíjejte baterie, které nelze dobíjet. Před nabíjením vyjměte baterie z 
přístroje (pokud je to možné). Dobíjení baterií je možné provádět pouze pod 
dohledem dospělé osoby. Nemíchejte různé druhy baterií. Používejte pou-
ze baterie stejného typu. Pokud ovladače delší dobu nepoužíváte, vyjměte 
baterie.
1. Odstraňte kryt přihrádky na baterie pomocí šroubováku.
2. Vložte 3x AAA baterii a dbejte dodržení polarity baterií.
3.  Kryt přihrádky na baterie vložte zpět na své místo a utáhněte šroubky. 
Při nadměrném pocení rukou ovladač osušte suchým hadrem, aby nedošlo 
vlhkostí k poškození ovladače.

Ovladač

1 Ovladač směru – nahoru, dolů, doprava, doleva

2 Infračervené příjímače – přijímají a vysílají signály

3 Tlačítko Start – spustí a přeruší hru

4 Tlačítko Vybrat – pohyb zpět nebo zrušit v hlavním menu

5 Tlačítko Zpět - pohyb zpět nebo zrušit v hlavním menu

6 Tlačítko X – rychlá střelba

7 Tlačítko A – hlavní akční tlačítko: útok, skok...

8 Tlačítko Y – rychlá střelba

9 Tlačítko B – přídavné akční tlačítko

10 LED komunikace – bliká, když je přijímán nebo odesílán signál

11
Pásek na zápěstí – pro Vaši bezpečnost mějte vždy nasazen pásek 
a pevně ho utáhněte

Pásek na zápěstí

Bezpečnostní opatření
1. Při používání mějte vždy pásek od ovladače na zápěstí při použití konzole.
2.  Ovladač držte pevně v ruce. Pokud Vám ovladač při hře vypadne, mohlo by dojít ke zraně-

ní Vás nebo ostatních lidí v místnosti popř. k nevratnému poškození ovladače, na které se 
záruka nevztahuje.

3.  Při hře se dobře kontrolujte. Nepoužívejte rychlé pohyby. Při 
rychlém pohybu může dojít k vypadnutí ovladače.

4.  Nikdy si nezapomeňte nasadit pásek na zápěstí. Pokud cítíte, 
že by mohlo dojít k vyklouznutí ovladače, protože máte zpo-
cené dlaně, přerušte hru a raději si je usušte.

Při používání konzole budete potřebovat hodně prostoru.
Při hře se možná budete pohybovat po pokoji, takže se ujistěte, 
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že máte dostatek prostoru a nejsou kolem Vás žádné překážky. Ujistěte se také, že se v míst-
nosti nepohybují žádné děti. 
Při hře nestůjte příliš blízko televize, doporučujeme vždy stát alespoň 2 - 4 metry od obrazov-
ky.

Pokyny týkající se umístění konzole.
Konzoli umístěte na rovný povrch do úrovně 
televize. Přední část konzole nasměrujte na místo, 
kde budete stát. Ujistěte se, že signálu nic nepře-
káží. Vždy dodržujte úhel 60º (jako na obrázku). 
V místnosti, kde hrajete nepoužívejte jiné dálkové 
ovladače (TV, klimatizaci, rádio …) mohlo by dojít 
k rušení signálu ovladačů. K rušení signálu ovla-
dačů může docházet i od zářivkového osvětlení 
v místnosti.

Instalace
Připojení konzole k televizi
Nejprve se rozhodněte, kam a jak chcete konzoli umístit. Měla by stát na podstavci v prostřed 
případně na boku.

Připojení adaptéru
Koncovku kabelu zapojte do napájecího konektoru na zadní straně konzole. Zástrčku dejte do 
zásuvky 230V. 

Připojení konzole k televizi

Konektor  kabelu Aaudio/Video zasuňte do otvoru na zadní straně konzole. Každý kabel má 
jinou barvu, ujistěte se tedy, že barva kabelu a otvoru se shoduje. Druhý konec kabelu zapojte 
do televize.
Zdroj nenahrazujte jiným zdrojem. Pokud dojde k jeho poškození, okamžitě ho vyměňte. 
Po každém použití vyndejte zdroj ze zásuvky. 
Po dokončení instalace konzole zapněte televizi a zvolte AV režim (vstup připojené konzole)

100~240V
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Údržba
Ovladač i konzoli dle potřeby omývejte vlhkým hadrem. Nepoužívejte žádné chemické nebo 
abrazivní prostředky.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej ode-
vzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci poten-
ciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky 
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližší-
ho sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu 
s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. 
Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci 
nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návo-
du k použití.

Záruka se nevztahuje
- na přirozené opotřebení funkčních častí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
-  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů pod-

léhajících běžnému opotřebení)
-  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným 

použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
-  na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem 

k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodné-
ho nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

-  na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru 
k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému
poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje 
právo na připadne změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení 
a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.
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