
FOLDER MET GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSINFORMATIE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE – LEES DE VOLGENDE INFORMATIE VOORDAT U OF UW KINDEREN MET VIDEOGAMES SPEELT. 
ALS DIT PRODUCT DOOR JONGE KINDEREN GEBRUIKT WORDT, ZOU DEZE HANDLEIDING DOOR EEN VOLWASSENE AAN HEN MOETEN WORDEN 

VOORGELEZEN. HET NALATEN HIERVAN KAN KWETSUREN TOT GEVOLG HEBBEN.

EPILEPSIE

Sommige mensen (ongeveer 1 op 4000) hebben last van epileptische aanvallen of tijdelijk bewustzijnsverlies dat wordt veroorzaakt door lichtflitsen of 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 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.

OVERBELASTING SPIEREN EN OGEN

Het spelen van videogames kan na enige uren pijn veroorzaken in spieren, gewrichten, huid en ogen. Volg deze aanwijzingen om problemen als peesontsteking, carpaal tunnelsyndroom, huidirritatie of oververmoeide
ogen te voorkomen.
• Voorkom overdadig spelen. Wij raden ouders aan toezicht te houden op de tijd dat hun kinderen spelen.
• Neem om het uur een pauze van 10 á 15 minuten, ook als het niet nodig lijkt.
• Houd de Nintendo DS Stylus niet krampachtig vast en druk hem niet te hard tegen het scherm. Dit kan een vermoeid of een oncomfortabel gevoel veroorzaken.
• Als handen, polsen, armen of ogen vermoeid of pijnlijk aanvoelen, stop dan met spelen en neem een pauze van enkele uren.
• Als handen, polsen, armen of ogen, tijdens of na het spelen, pijn blijven doen, stop dan met spelen en raadpleeg een arts.

LEKKENDE BATTERIJEN

De Nintendo DS bevat een oplaadbare lithium-ion batterij. De stoffen die vrijkomen bij het lekken van de inhoud van de batterij, of bij het doorbranden ervan, kunnen lichamelijk letsel en schade aan de Nintendo DS
veroorzaken. Voorkom aanraking met de huid als de batterij lekt. Als de vloeistof in aanraking komt met de huid, was deze dan onmiddellijk grondig met water en zeep. Als de vloeistof uit de batterij in aanraking komt
met de ogen, spoel deze dan onmiddellijk grondig met water en raadpleeg een arts.
Om het lekken, ontbranden of exploderen van een batterij 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. De lithium-ion batterij mag niet worden kortgesloten. Raak de contactpunten van de batterij niet aan.
4. Stel de batterij niet bloot aan hitte of vuur.
5. Probeer het etiket van de batterij niet eraf te halen of te beschadigen.
6. Gebruik geen batterij waarvan het plastic omhulsel is gescheurd of beschadigd.
7. Plaats of verwijder de batterij niet terwijl de Nintendo DS aan staat.
8. De batterij van de Nintendo DS dient alleen onder toezicht van een volwassene te worden opgeladen.
9. Laad het Nintendo DS Battery Pak (batterij) alleen op met de Nintendo DS Power Supply (voeding) die bij dit systeem werd geleverd.

10. Gebruik het oplaadbare Nintendo DS Battery Pak alleen voor de Nintendo DS.
11. De batterij moet uit de Nintendo DS worden verwijderd als de Nintendo DS wordt weggegooid.
12. De batterij mag niet worden ondergedompeld of nat worden door water of andere vloeistoffen.
13. Bij onkundig gebruikt van een lithium-ion batterij (bijvoorbeeld bij het vervangen van de batterij) bestaat er een risico op ontbranding of explosie. De batterij mag niet worden vervormd, samengeperst of 

doorboord, en mag niet worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan 60 graden Celsius. Raak verder de contactpunten van de batterij niet aan met metalen voorwerpen. Gebruik geen andere batterij dan
het oplaadbare Nintendo DS Battery Pak (NTR-003). Bij het gebruik van andere batterijen bestaat het risico op ontbranding en explosie.

14. Verwijder de oplaadbare batterij niet uit de Nintendo DS tenzij hij moet worden vervangen.
15. Volg, bij het weggooien van de batterij, de plaatselijke regels en aanwijzingen. Neem voor meer informatie contact op met reinigingsdienst.
16. Als de batterij is aanraking is gekomen met een vloeistof, gebruik hem dan niet meer.
Vervangende Battery Paks worden apart verkocht. Neem contact op met de Technische Dienst van Nintendo voor informatie over verkoopadressen. Als je de batterij niet zelf wilt vervangen, kun je je Nintendo DS
ook opsturen en de batterij laten vervangen door de Technische Dienst van Nintendo.

INTERFERENTIE MET RADIOFREQUENTIES

De Nintendo DS kan gebruik maken van radiogolven die de werking van elektronische apparaten in de omgeving kunnen storen, waaronder pacemakers.
• Gebruik de draadloze communicatie van de Nintendo DS niet binnen een afstand van 25 centimeter van een pacemaker.
• Als je een pacemaker of een ander geïmplanteerd medisch apparaat draagt, moet je de draadloze communicatie van de Nintendo DS niet gebruiken voordat je een arts of de producent van het medische apparaat

hebt geraadpleegd.

HET GEBRUIK VAN DE NINTENDO DS AAN BOORD VAN VLIEGTUIGEN, IN ZIEKENHUIZEN EN OP VLIEGVELDEN

Het gebruik van de Nintendo DS kan zijn toegestaan in vliegtuigen, ziekenhuizen en op vliegvelden, zolang geen gebruik wordt gemaakt van draadloze communicatie. Als draadloze communicatie wordt gebruikt,
herken je dit aan een snelknipperend aan/uit-lampje (rood of groen). Het aan/uit-lampje zal snel knipperen als je PictoChat™ gebruikt, een multiplayer-spel speelt of een spel aan het downloaden bent van een ander
systeem. Volg de regels voor het gebruik van draadloze apparaten in locaties als ziekenhuizen, vliegvelden en aan boord van vliegtuigen. Om aan de regelgeving van vliegtuigmaatschappijen te voldoen, mag je 
PictoChat niet gebruiken en geen multiplayer-games spelen terwijl je aan boord van een vliegtuig bent. Het gebruik van draadloze communicatie kan apparatuur beschadigen en ontregelen, wat kan resulteren in
ongelukken en schade aan eigendommen.

VOORZORGSMAATREGELEN HARDWARE/ONDERHOUD
1. Probeer nooit de Nintendo DS, onderdelen of accessoires uit elkaar te halen of zelf te repareren. Hierdoor vervalt de garantie.
2. Zet de Nintendo DS altijd uit voordat er een Game Card/spelcassette wordt ingestoken of uitgehaald. Schuif de Game Card/spelcassette er volledig in, zonder kracht te zetten op de Nintendo DS of de 

Game Card/spelcassette.
3. Bewaar de Nintendo DS niet op een vochtige plaats, op de vloer of op een plaats waar hij stoffig en vies kan worden. De Nintendo DS kan gebruikt worden in een droge ruimte zoals een woonkamer. Gebruik de

Nintendo DS 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 Nintendo DS 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 Nintendo DS 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 het snoer niet te buigen.
7. Stel de Nintendo DS, Game Card/spelcassettes, onderdelen of accessoires van de Nintendo DS niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen. De LCD-schermen kunnen langzamer gaan reageren of 

uitvallen bij lage temperaturen. De LCD-schermen zullen slechter werken bij hoge temperaturen. Stel de Nintendo DS niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht.
8. Als je de Nintendo DS 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 wacht enige tijd (ongeveer een uur) voordat je het weer gebruikt.
9. De LCD-schermen kunnen beschadigd raken door scherpe voorwerpen en druk. Bescherm de LCD-schermen tegen krassen en vlekken. Klap de Nintendo DS altijd dicht als je hem niet gebruikt, om beschadiging

van de LCD-schermen te voorkomen. Steek de Nintendo DS niet in je achterzak. Hierdoor kunnen de LCD-schermen breken.
10. Sluit ALLEEN accessoires aan die speciaal voor de Nintendo DS zijn ontwikkeld. Dit om beschadiging van het systeem te voorkomen.
11. Mors geen vloeistoffen op de Nintendo DS, Game Cards/spelcassettes, andere onderdelen of accessoires. Steek geen voorwerpen in de Nintendo DS die er niet in thuishoren. Als de Nintendo DS in contact komt

met vloeistoffen, zet hem dan onmiddellijk uit, verwijder de batterijdeksel en batterij, en wrijf Nintendo DS droog met een schone, licht vochtige doek (gebruik alleen water). Gebruik nooit een vochtige doek om
de interne onderdelen te drogen.

12. De Nintendo DS mag bij het schoonmaken niet zijn aangesloten op een stopcontact. Maak de Nintendo DS schoon met een zachte, licht vochtige doek (gebruik alleen water). Laat het systeem volledig drogen
alvorens verder te spelen.

13. Zet het systeem niet snel achter elkaar aan en uit. Hierdoor kunnen opgeslagen spelgegevens op de Game Card/spelcassette verloren gaan.
14. Kijk, voor het beste beeld, recht in de schermen van de Nintendo DS en gebruik hem alleen bij goed licht.
15. Laat, om te voorkomen dat er stof en vuil in de Nintendo DS komen, altijd een Game Card en een spelcassette in de Nintendo DS zitten als hij uit staat.
16. Verwijder de stekker van de Nintendo DS Voeding altijd uit het stopcontact als deze niet gebruikt wordt.
17. Gebruik de voeding niet als het snoer of de stekker beschadigd is.
18. Gebruik de batterij niet langer als hij in contact is gekomen met een vloeistof.
19. Het gebruik van een koord kan gevaarlijk zijn omdat hiermee lussen kunnen worden gevormd.
20. De Nintendo DS is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud.

VOORZORGSMAATREGELEN GAME CARD/SPELCASSETTE – ONDERHOUD
1. Raak de elektronische contacten niet aan. Blaas ze niet schoon en zorg dat ze niet nat of vuil worden. Hierdoor kan de Game Card of spelcassette, en/of de Nintendo DS beschadigd raken.
2. Game Cards en spelcassettes zijn elektronische precisieproducten. Bewaar ze niet bij extreem hoge of lage temperaturen. Voorkom ruwe behandeling, schokken of stoten en haal ze nooit uit elkaar.
3. Maak de Game Card/spelcassette nooit schoon met wasbenzine, verfverdunner, alcohol of andere oplosmiddelen.
4. Controleer altijd, voordat de Game Card/spelcassette in de Nintendo DS wordt gestoken, of er geen vuil of stof aan de contacten zit.
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