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NEDERLANDS

CONSUMENTENINFORMATIE EN VOORZORGMAATREGELEN
LEES DE VOLGENDE WAARSCHUWINGEN VOOR U OF UW KIND MET VIDEOGAMES SPEELT

EPILEPSIE WAARSCHUWING
! WAARSCHUWING
▲

Sommige mensen (ongeveer 1 op 4000) hebben last van epileptische aanvallen of tijdelijk bewustzijnsverlies dat wordt veroorzaakt door lichtflitsen en patronen, zoals die voorkomen bij het kijken naar
televisie of het spelen van videogames. Dit kan ook voorkomen als zij niet eerder een dergelijke aanval hebben gehad. Mensen die eerder last hadden van een epileptische aanval, bewustzijnsverlies of
andere symptomen vertoonden, dienen een arts te raadplegen voor met videogames wordt gespeeld.
Ouders dienen hun kinderen in de gaten te houden als ze met videogames aan het spelen zijn. Stop onmiddelijk met spelen en raadpleeg een arts als u of uw kind een of meer van de volgende symptomen
vertoont: stuiptrekkingen, samentrekkingen in ogen of spieren, verlies van bewustzijn, verandering van het gezichtsvermogen, ongecontroleerde bewegingen, desoriëntatie.
VOLG DE AANWIJZINGEN HIERONDER OM DE KANS OP EEN EPILEPTISCHE AANVAL ZO KLEIN MOGELIJK TE HOUDEN:
1. Zorg dat de afstand tot het scherm zo groot mogelijk is.
2. Speel videogames op een zo klein mogelijk televisiescherm.
3. Speel niet bij vermoeidheid.
4. Speel in een goed verlichte kamer.
5. Neem om het uur een pauze van 10 á 15 minuten.

WAARSCHUWING OVERBELASTING
! WAARSCHUWING
▲

Het spelen van videogames kan na enige uren pijn veroorzaken in spieren, gewrichten en huid. Volg deze aanwijzingen om problemen als RSI of huidirritatie te voorkomen:
• Neem om het uur een pauze van 10 á 15 minuten, ook als het niet nodig lijkt.
• Als handen, polsen of armen vermoeid of pijnlijk aanvoelen, stop dan met spelen en neem een pauze van enkele uren.
• Als handen, polsen of armen, tijdens of na het spelen, pijn blijven doen, stop dan met spelen en raadpleeg een arts.

LEKKENDE BATTERIJEN
! WAARSCHUWING
▲

Game Boy / Game Boy Color / Game Boy Advance
HET NIET NALEVEN VAN ONDERSTAANDE INSTRUCTIES KAN TOT GEVOLG HEBBEN DAT DE
BATTERIJEN EEN 'PLOPPEND' GELUID MAKEN EN BATTERIJZUUR GAAN LEKKEN, HETGEEN
LICHAMELIJK LETSEL EN SCHADE AAN DE GAME BOY EN ACCESSOIRES TOT GEVOLG KAN
HEBBEN. ALS DE BATTERIJ LEKT, WAS DAN DE HUID EN DE KLEDING DIE MET HET ZUUR IN
AANRAKING ZIJN GEKOMEN GRONDIG. HOUD BATTERIJZUUR UIT DE BUURT VAN OGEN EN
MOND. NEEM CONTACT OP MET DE FABRIKANT VAN DE BATTERIJ VOOR MEER INFORMATIE.

1. Gebruik in de Game Boy alleen alkaline-batterijen. Gebruik geen gewone of andere niet-alkaline
batterijen.
2. Gebruik niet gelijktijdig gebruikte en nieuwe batterijen (vervang alle batterijen tegelijkertijd).
3. Plaats de batterijen niet verkeerd om (de positieve [+] en negatieve [–] polen moeten in de goede
richting wijzen). De contacten mogen niet worden kortgesloten.
4. Laat geen gebruikte batterijen in de Game Boy zitten.
5. Gebruik geen combinatie van alkaline en zink-koolstof batterijen en combineer ook geen verschillende merken batterijen. Gebruik alleen de batterijen die worden aangeraden of batterijen
van een gelijke kwaliteit.
6. Haal de batterijen uit de Game Boy of accessoires als ze lange tijd niet worden gebruikt.
7. Laat het apparaat niet aan staan nadat de batterijen leeg zijn geraakt. Zet de Game Boy altijd uit
als u stopt met spelen.
8. Gooi batterijen niet in open vuur.
9. Gebruik geen oplaadbare batterijen zoals nikkel-cadmium-batterijen. Niet oplaadbare batterijen
mogen nooit worden opgeladen.
10. Gebruik geen batterijen die zijn beschadigd.
11. Plaats of verwijder geen batterijen terwijl het systeem aan staat.
12. ALGEMENE OPMERKING: Oplaadbare batterijen dienen te worden verwijderd voordat ze
worden opgeladen. Oplaadbare batterijen moeten worden opgeladen onder toezicht van een
volwassene.

Game Boy Advance SP
DE GAME BOY ADVANCE SP BEVAT EEN OPLAADBARE LITHIUM-ION BATTERIJ. DE STOFFEN
DIE VRIJKOMEN BIJ HET LEKKEN VAN DE INHOUD VAN DE BATTERIJ KUNNEN LICHAMELIJK
LETSEL EN SCHADE AAN DE GAME BOY ADVANCE SP VEROORZAKEN. VOORKOM AANRAKING
MET DE HUID ALS DE BATTERIJ LEKT. ALS DE VLOEISTOF UIT DE BATTERIJ IN AANRAKING
KOMT MET DE OGEN, SPOEL DEZE DAN ONMIDDELIJK GRONDIG MET WATER EN RAADPLEEG
EEN ARTS. ALS DE VLOEISTOF IN AANRAKING KOMT MET DE HUID, WAS DEZE DAN ONMIDDELIJK GRONDIG MET WATER EN ZEEP.
Om lekkende batterijen te voorkomen:
1. Stel de batterij niet bloot aan harde schokken of trillingen.
2. Haal de batterij niet uit elkaar en probeer hem niet te vervormen of te repareren.
3. Gooi de batterij niet in open vuur.
4. Raak de contactpunten niet aan en veroorzaak geen kortsluiting door de polen te verbinden met
een metalen voorwerp.
5. De lithium-ion batterij mag niet worden kortgesloten of blootgesteld aan hitte.
6. Laat de Game Boy Advance SP niet aan staan met een lege batterij en zet hem na gebruik
altijd uit.
7. Gebruik geen batterijen die zijn beschadigd.
8. Plaats of verwijder de batterij niet terwijl de Game Boy Advance SP aan staat.
9. De batterij van de Game Boy Advance SP dient onder toezicht van een volwassene te worden
opgeladen.
10. De lege batterij dient uit het speelgoed te worden verwijderd als het product wordt weggegooid.
11. Verwijder de oplaadbare batterij niet uit de Game Boy Advance SP, tenzij hij moet worden
vervangen.
12. Gebruik geen andere batterijen dan het Game Boy Advance SP Rechargeable Battery Pak
(oplaadbare batterij). Neem contact op met de technische dienst van Nintendo voor meer
informatie over een vervangende batterij.
13. Gebruik bij het opladen van de batterij, alleen de meegeleverde voeding voor de Game Boy
Advance SP.
14. Volg, bij het weggooien van de batterij, de plaatselijke regels en aanwijzingen. Neem voor meer
informatie contact op met reinigingsdienst.

VOORZORGSMAATREGELEN HARDWARE / ONDERHOUD
1. Probeer nooit de Game Boy uit elkaar te halen of zelf te repareren. Hierdoor vervalt de garantie.
2. Zet de Game Boy altijd uit voordat er een spelcassette wordt ingestoken of uitgehaald. Schuif de cassette er volledig in zonder kracht te zetten op de Game Boy of de spelcassette.
3. Bewaar de Game Boy niet op een vochtige plaats, op de vloer of op een plaats waar hij stoffig en vies kan worden. De Game Boy kan gebruikt worden in een droge ruimte zoals een woonkamer.
Gebruik de Game Boy niet in vochtige ruimtes als badkamers, keukens of andere ruimtes waar het risico bestaat op het morsen met water. Dit kan een elektrische schok of een defect aan het systeem
veroorzaken.
4. Laat de Game Boy of onderdelen daarvan niet vallen en behandel hem voorzichtig.
5. Sluit de snoeren voorzichtig en op de juiste plaats aan. Steek de stekkers recht in het daarvoor bedoelde contact.
6. Zet de Game Boy altijd uit voordat er stekkers uit het apparaat of uit het stopcontact worden getrokken. Trek voorzichtig aan de stekker en nooit aan het snoer. Ga niet op het snoer staan, trek er niet aan
en probeer de kabels niet te buigen.
7. Stel de Game Boy, spelcassettes of onderdelen van de Game Boy niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. Het LCD-scherm kan langzamer gaan reageren of uitvallen bij lage temperaturen.
Het LCD-scherm zal slechter werken bij hoge temperaturen. Stel de Game Boy niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht.
8. Als je het apparaat vanuit de kou in een warme ruimte brengt, dan vormt zich binnenin het apparaat condens, waardoor het mogelijk niet goed werkt. Bij gebruik kan het apparaat dan beschadigd raken.
Zet het apparaat uit en laat het gedurende enige tijd uit (ongeveer een uur).
9. Het LCD-scherm is gemaakt van glas en kan beschadigd raken door scherpe voorwerpen en druk. Bescherm het LCD-scherm tegen krassen en vlekken. Steek de Game Boy niet in je achterzak.
Hierdoor kan het scherm van de Game Boy breken. Vouw de Game Boy Advance SP altijd dicht als je hem niet gebruikt, om beschadiging van het LCD-scherm te voorkomen.
10. Sluit ALLEEN accessoires op het aansluitpunt voor de voeding of de EXT.-ingangen aan, die speciaal voor de Game Boy Advance SP, de Game Boy Advance of de Game Boy-reeks zijn ontwikkeld.
Dit om beschadiging van het systeem te voorkomen.
11. Mors geen vloeistoffen op de Game Boy en steek er geen voorwerpen in die er niet in thuishoren. Als dit per ongeluk toch gebeurt, zet de Game Boy dan onmiddellijk uit en verwijder de batterijen.
12. Maak de Game Boy schoon met een zachte, licht vochtige doek. Laat het systeem drogen alvorens verder te spelen. Gebruik alleen water.
13. Zet het systeem niet snel achter elkaar aan en uit. Dit kan de levensduur van de batterij verkorten en veroorzaken dat opgeslagen spelgegevens verloren gaan.
14. Kijk, voor het beste beeld, recht in de Game Boy en gebruik hem alleen bij goed licht.
15. Laat, om te voorkomen dat er stof en vuil in de Game Boy komen, een spelcassette in de Game Boy zitten als hij uit staat.
16. Verwijder de stekker van een AC-adapter altijd uit het stopcontact als je dit accessoire niet gebruikt.
17. Verwijder de stekker van een Game Boy Advance SP Power Supply (voeding) altijd uit het stopcontact als je dit accessoire niet gebruikt.
18. Het gebruik van een koord kan gevaarlijk zijn omdat hiermee lussen kunnen worden gevormd.
19. Het speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud.

VOORZORGSMAATREGELEN SPELCASSETTE / ONDERHOUD
1.
2.
3.
4.

Raak de elektronische contacten niet aan. Blaas ze niet schoon en zorg dat ze niet nat of vuil worden. Hierdoor kan de Game Boy of de spelcassette beschadigd raken.
De spelcassette is een elektronisch precisieproduct. Bewaar deze cassette niet bij extreem hoge of lage temperaturen. Voorkom ruwe behandeling, schokken of stoten en haal hem nooit uit elkaar.
Maak de cassette nooit schoon met wasbenzine, verfverdunner of andere oplosmiddelen.
Controleer altijd, voordat de cassette in de Game Boy wordt gestoken, of er geen vuil of stof aan de contacten zit.

