
Návod k použití

Společnost Nintendo může čas od času změnit specifikace tohoto produktu. Nejnovější verzi těchto informací najdete

na http://docs.nintendo-europe.com (tato služba nemusí být v některých zemích dostupná).

Přečtěte si prosím pečlivě informace, týkající se zdraví a bezpečnosti. Ignorování těchto informací může vest ke zranění 

nebo k poškození produktu. Na používání tohoto produktu dětmi by měl vždy dohlížet dospělý.

         VAROVÁNÍ – Není vhodné pro děti mladší 36 měsíců
Nebezpečí udušení: Tento produkt se skládá z malých částí, které mohou být spolknuty dítětem nebo domácím zvířetem. 

Udržujte produkt a jeho balení mimo jejich dosah.

Po rozbalení produktu zlikvidujte všechny nepotřebné součásti balení.

V případě, že dítě nebo domácí zvíře spolkne produkt, jeho část nebo jeho balení, okamžitě vyhledejte pomoc lékaře/

veterináře.

Nebezpečí uškrcení: Zápěstní řemínek se může omotat kolem krku.

         VAROVÁNÍ - Baterie
• Přestaňte používat zařízení, pokud začne baterie vytékat.

 Pokud tekutina z baterie přijde do kontaktu s okem, okamžitě ho vypláchněte velkým množstvím vody a kontaktujte 

 lékaře.  Pokud se tekutina z baterie dostane na pokožku, důkladně zasažené místo omyjte vodou.

• V Poké Ball Plus je vestavěná lithium-iontová nabíjecí baterie. Baterie v zařízení nevyměňujte sami. Je nezbytné, aby 

 vyjmutí a výměnu baterie provedl školený profesionál. 

 Pro více informací prosím kontaktujte zákaznickou podporu společnosti Nintendo.

         VAROVÁNÍ – BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
• Používejte pouze AC adaptér, který je s tímto produktem kompatibilní, jako třeba samostatně prodávaný Nintendo USB 

 AC adapter (CLV-003) nebo Nintendo SwitchTM AC adapter (HAC-002).

 Prosím ujistěte se, že používáte AC adaptér, který byl schválen pro použití ve vaší zemi, a přečtěte si jeho návod k použití, 

 abyste se ujistili, že je schopný napájet tento produkt.

• Nepoužívejte tento produkt, když se nabíjí.

• Při připojování USB kabelu k AC adaptéru, se ujistěte, že je konektor správně orientovaný. Při odpojování USB kabelu od 

 AC adaptéru nevytahujte kabel příliš velkou silou.

• Pokud slyšíte divné zvuky, vidíte kouř nebo cítíte divný zápach, okamžitě odpojte AC adaptér ze zástrčky a kontaktujte 

 zákaznickou podporu společnosti Nintendo.

• Nenechte zařízení přijít do kontaktu s tekutinou a nepoužívejte je, pokud máte vlhké nebo mastné ruce. Pokud se 

 tekutina dostane do vnitřních částí zařízení, přestaňte ho používat a kontaktujte podporu společnosti Nintendo.

• Nevystavujte zařízení ohni, mikrovlnám, vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu světlu. Netahejte za kabely ani 

 je příliš neohýbejte. Nelikvidujte zařízení ohněm.

• Nedotýkejte se konektorů zařízení prsty nebo kovovými předměty. 

• Nedotýkejte se produktu, pokud se nabíjí během bouřky. 

• Nerozebírejte tento produkt a nesnažte se jej opravit. V případě poškození kontaktujte zákaznickou podporu společnosti 

 Nintendo. Nedotýkejte se poškozených oblastí. Vyhněte se kontaktu s unikající kapalinou. 

         VAROVÁNÍ - Obecné
• Nepoužívejte příslušenství při jízdě na kole, řízení auta a podobně.

• Nepoužívejte příslušenství v okruhu 25 cm od kardiostimulátoru, pokud jste v bezdrátovém připojení. Pokud máte 

 kardiostimulátor nebo jiné implementované zdravotní zařízení, proberte používání produktu nejprve s vaším lékařem.

• Bezdrátová komunikace nemusí být na určitých místech, jako například v letadlech nebo nemocnicích, povolena. 

 Prosíme, respektujte odpovídající předpisy.

• Ohledně vibrační funkce:

 • Nepřikládejte příslušenství na kostnaté části těla, jako například hlava, loket nebo kolena, nebo v blízkosti částí těla, 

    jako obličej či břicho.

 • Základním pravidlem je 5 minutová přestávka po každých 30 minutách používaní.

OPATRNÉ POUŽÍVÁNÍ
• Nenechávejte produkt ve vlhkém prostředí nebo na místech, kde se může teplota náhle změnit. V případě kondenzace 

 počkejte, dokud se kapky vody nevypaří. Neperte příslušenství společně s oblečením. 

• Nepoužívejte v zaprášených a v zakouřených prostorách. 

• Pokud se příslušenství ušpiní, utřete jej suchým a měkkým hadrem. Vyhněte se použití ředidla, benzenu nebo alkoholu. 

• Při hraní dávejte pozor na své okolí. 

• Nepoužívejte příslušenství s jinými než s kompatibilními produkty. 

• Ujistěte se, že alespoň jednou za šest měsíců vyměníte baterku. Pokud baterka není používaná delší dobu, nemusí se 

 podařit ji nabít. 

Možnost 1: Připojte přiložený USB kabel (HAC-010) jako na diagramu. Nintendo Switch dock (HAC-007) by měl být 

 připojen k elektrické síti Nintendo Switch AC adaptérem (HAC-002), jako obvykle. 

Za účelem spárování Poké Ball Plus s kompatibilním softwarem postupujte podle instrukcí na obrazovce, které jsou 

softwarem zobrazeny.

1. Nasaďte a utáhněte řemínek pevně na vašem zápěstí. Neutahujte příliš, aby řemínek neškrtil zápěstí.

2. Gumový prstýnek si nasaďte na prst, na kterém vám to bude nejpohodlnější.

3. Držte Poké Ball Plus pevně a dávejte pozor, aby Vám nevypadl.

Během hraní si kolem sebe 

zajistěte dostatek místa .

Možnost 2: Připojte příslušenství přímo k Nintendo Swtich AC adaptéru (HAC-002).

Možnost 3: Nabíjejte příslušenství s Nintendo USB AC Adapter (CLV-003). 

Poznámka: Poké Ball Plus je možné připojovat pouze k zařízením Class II, které jsou označeny tímto symbolem:

Poznámka: Příslušenství se plně dobije přibližně za 3 hodiny. 

Před prvním použití zařízení nabijte a spárujte. 

Produkt nevyhazujte do domácího odpadu. Pro podrobnosti viz http://docs.nintendo-europe.com

ConQuest entertainment a.s.

www.mojenintendo.cz

Jak nabíjet

Jak párovat

Jak zařízení držet

Zdravotní a bezpečnostní informace

Způsob používání

Likvidace produktu

Lokální distributor Nintendo

Poké Ball   Plus

ČESKY


