
Mini igralna konzola SFC  
RetroPlay 
M265: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu mini igralne konzole SFC RetroPlay! 

V paketu boste prejeli 

• Igralno konzolo, 

• kabel za priklop na TV, 

• 2 igralna ploščka, 

• napajalni kabel.  

Tehnične lastnosti 

• Tip: klasična 8-bitna igralna konzola. 

• Format televizorja: NTSC/PAL. 

• TV priključek: AV izhod. 

• Vhodna napetost: AC 110-240 V / 50-60 Hz. 

• Izhodni tok: 5 V / 200 mA. 

• Material: ABS plastika. 

Prednosti 

• Super zabava za otroke in odrasle vseh starosti, 

• vključenih kar 620 retro video iger, 

• svoj dom boste napolnili z nostalgijo in se spominjali dobrih starih časov, 

• možnost igranja v paru ali individualno, 

• najboljša zabava in sprostitev za vsak dan, 

• ergonomsko oblikovana igralna ploščka za udobno igranje, 

• prilagodljiv celozaslonski način predvajanja, 

• majhna, praktična in prenosna konzola, 

• izvrstno darilo za vsakogar, 
 

 
Opis mini igralne konzole 
 
Z mini igralno konzolo RetroPlay boste izkusili povsem novo doživetje igranja video igric. V svoj dom boste vnesli 
nostalgijo in se skupaj z otroki spominjali dobrih starih časov. Izbirate lahko med kar 620 retro video igrami. 
 
Opozorilo: Konzola ne podpira vstavljanja zunanjih igralnih kartic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Funkcije igralne konzole 
 
 

 

 

1 Vhod za adapter 

2 AV izhod 

3 Lučka indikatorja napajanja 

4 Gumb za ponastavljanje  

5 Gumb za vklop 

6 Vtič za igralni plošček 1 

7 Vtič za igralni plošček 2 

8 Smerne tipke 

9 Potrditev izbire 

10 Začetek igre 

11 Enojen skok 

12 Enojen strel 

13 Neprekinjeno skakanje 

14 Neprekinjeno streljanje 

 
 
 
 
 
Uporaba igralne konzole 
 

1. Konzolo s priloženim kablom za priklop spojite s televizorjem, z napajalnim kablom pa jo povežite na električni vir 
napajanja.  

2. Nazadnje priključite na igralno konzolo še igralna ploščka in že ste pripravljeni na razburljivo igranje. 
 
Konzola ima kar 2 igralna ploščka. Zato boste v retro pustolovščini uživali samostojno ali v paru. 

Vgrajenih je kar 620 video iger, katerih se ne da zamenjati. 

Istočasna uporaba gumbov A (12) in B (11) ni mogoča. To omogoča veliko boljšo igralno izkušnjo, saj igranje poteka hitreje 
in brez motenj.  

 

 
Opozorila 

• Otroci naj igralno konzolo uporabljajo le v prisotnosti staršev ali odgovorne osebe. 

• V primeru, da konzola ne deluje pravilno, jo nemudoma izključite. Preden jo ponovno vključite počakajte, da se 
ohladi. 

• Konzole ne uporabljajte v prostorih, ki so ekstremno topli ali hladni (pod 0°C ali nad 40°C). 

• Naprave ne hranite v prostorih z veliko vlage.  

• Konzola morda ni združljiva z nekaterimi televizorji z ločljivostjo 4K. 

• Ko čistite konzolo, jo izključite iz vira napajanja. 

• Naprave ne perite ali potapljajte v vodo. 



• Pred uporabo preverite ogrodje, kable, vtiče in druge dele konzole. Če na katerem delu opazite okvaro, takoj 

prenehajte z uporabo in o tem obvestite prodajalca. 

• Za napajanje uporabljajte le kabel, ki ste ga prejeli v kompletu. 

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo 
za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maaarket.si napišite 
številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema. 
 
Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 
tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 
Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 
ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 
 

 
Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 
 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko 
vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce. 

 


