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1.  4 drewniane panele
2. Ekran
3. Kontroler

a)  Górna osłonka
b)  Dolna osłonka
c)  Płytka obwodu drukowanego
d)  Przyciski
e)  Pad przewodzący prąd

4. Głośnik
5. Dwustronna taśma
6. Przegródka na baterie
7. 2 białe złącza
8. 2 długie śrubki
9. 2 nakrętki
10.6 śrubek

11. Śrubokręt
12.Naklejki



Wymagane 2 baterie LR06-AA, nie zawarte w zestawie. Wciśnij przełącznik na OFF podczas 
montażu baterii. Baterie powinny być zmieniane przez osobę dorosła. Nie próbuj ponownie 
ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Ładowanie baterii (akumulatorów) powinno 
odbywać się pod opieką dorosłych, przed ładowaniem wyjmij je z zabawki. Używaj tylko polecanych 
typów baterii lub podobnych. Baterie muszą być włożone poprawnie według polaryzacji (patrz 
obrazek). Wyjmuj baterie z zabawki, gdy są zużyte lub gdy nie będziesz jej używał przez dłuższy 
czas. Końcówki zasilania nie mogą być narażone na spięcie.

FR

N
L

E
S

MONTAŻ BATERII
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MONTAŻ KONTROLERA oller

Poproś osobę dorosłą o pomoc.



W każdym punkcie płytki znajdują się dwa obszary przewodzące bardzo blisko 
siebie. Kiedy naciśniesz przycisk, silikonowe pady poniżej stykają się i tworzą 
połączenie elektryczne. Sygnał INPUT jest wysyłany do konsoli. 

Atari 2600
(1977)

Nintendo Entertainment 
System (1985)

Sony PlayStation
(1994)
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Jak działa kontroler?

 GALERIA KONTROLERÓW



Ekran zawiera konsolę, na której uruchamiane są programy. Kontroler 
wysyła sygnały INPUT do konsoli, która wysyła OUTPUT na ekran. 
Na przykład przycisk akcji powoduje, że czołg na ekranie strzela z 
armaty.
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INSTALACJA EKRANU



Wyjmij każdy panel, gdy będziesz go 
potrzebować. 
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MONTAŻ OBUDOWY

Umieść naklejki w 
odpowiednich 
miejscach.
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Załóż górną osłonkę i podłącz przewody. 
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MONTAŻ CZĘŚCI



Wciśnij OFF podczas instalacji 
baterii.

Czerwone przewody razem - Czarne przewody razem
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Włącz ON.



 SPERSONALIZUJ SWOJĄ OBUDOWĘ

Umieść załączone naklejki tak jak ci się podoba. 

Możesz także malować po obudowie mazakami.  
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JAK ZACZĄĆ? 
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1. Wciśnij ON/OFF żeby włączyć konsolę.
2. Użyj ACTION, aby wybrać grę (od A do Z). Wciśnij Left, aby 

wybrać poziom trudności (od 1 do 10) oraz Right aby wybrać 
prędkość (od 1 do 10). Wciśnij Up i Down, aby wybrać inne poziomy 
i warianty (01 do 99).

3. Wciśnij START aby rozpocząć grę. Podczas gry możesz wcisnąć 
START, aby zatrzymać.

4. Wciśnij SOUND, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk. 
5. Wciśnij dwa razy ON/OFF, aby wrócić do menu.
6. Twoje wyniki są zapisywanie po każdej grze. Wciśnij RESET, aby 

wyczyścić historię wyników. 



Jedź tak szybko jak to możliwe, uważając aby nie wypaść z toru. Gra 
oparta na Super Sprint wydana przez Atari w 1986 roku.  

Pierwsza gra futbolowa Soccer! została wydana w 1973 roku. 
Tutaj celem gry jest zmylić bramkarza i strzelić gola. 

Gra wydana w 1979 roku, zainspirowana inną o nazwie 
Galaxian. Statek kosmiczny musi strzelać do wrogów 
atakujących gracza.
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Wojny czołgów są 
popularnym motywem gier 
video odkąd pojawiła się gra 
Atari Tank w 1974 roku.

Gry Brick Breaker po raz pierwszy pojawiły się w 1975 
roku. Pierwsza  z nich nazywała się Breakout 
i polegała na ruszaniu rakietą od jednej strony do 
drugiej, odbijając piłkę od klocków. 

Ta gra jest podobna do Arkanoid, wydanej w 1986 roku. 
Gracz gra dwiema rakietami i musi zsynchronizować ich 
ruchy. 

Gry oparte na wyścigach Formuły 1 są znane od lat. Gra Monaco GP 
od Segi wydana w 1979 roku posiadała nawet kierownicę na 
obudowie !



W tej łamigłówce musisz strzelać do klocków aby uzupełnić rzędy 
i usunąć je tak jak w Puzzle Bobble wydanej w 1994 roku. 

W tej grze umiejętności musisz użyć taśmy, aby dojść do końca 
poziomu. Gra jest podobna do Frogger wydanej w 1981 roku. 

W tej grze wrogowie pojawiają się na górze i stopniowo schodzą w dół w 
kierunku gracza, Jest to znane jako scrolling, tak jak w Space Invaders 
wydanej w 1978 roku. 

Snake wywodzi się z gry Blockade wydanej w 1976 roku. 
Potem została spopularyzowana dzięki telefonom Nokia. 

Ta gra w puzzle jest zainspirowana przez sławną grę Tetris wydaną w 
1984 roku. Stworzona przez Rosjanina Alexey'a Pajitnova jest jednym z 
najlepiej sprzedających się gier wszech czasów i została zaadaptowana 
praktycznie na każdej platformie. W tej grze musisz dopasować klocki o 
różnych rozmiarach, tak aby utworzyły linie. Gra kończy się, kiedy na 
ekranie braknie miejsca.
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PP
QQ
RR
SS
TT
UU
VV
WW
XX
YY
ZZ

Gry przedstawione w tej broszurze zostały wprowadzone w 
celach edukacyjnych. Wszystkie użyte znaki towarowe 
należą do ich odpowiednich właścicieli.

Konsola zawiera różne wersje:

Ekran jest odwrócony, a kawałki 
przesuwają się do góry. 

> Chrono

> Random

> Chrono + Random

> Scrolling

> Chrono + Scrolling

> Random + Scrolling

> Chrono + Scrolling + Random

> Reverse

> Reverse + Chrono

> Reverse + Random

> Reverse + Chrono + Random

> Reverse + Scrolling

> Reverse + Scrolling + Chrono

> Reverse + Scrolling + Random

Chrono :

Pojawia się linia co 30 sekund. 

Scrolling :

Ekran przesuwa się za każdym razem, 
kiedy zostanie dodany nowy kawałek. 

Random :

Kawałki pojawiają się losowo. 

Reverse  :
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OSTRZEŻENIE: Tylko dla dzieci w wieku 
powyżej 8 lat. OSTRZEŻENIE: 
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 
miesięcy. Małe elementy – 
niebezpieczeństwo zadławienia. 
OSTRZEŻENIE: Do użytku pod nadzorem 
osoby dorosłej. Obecność ostrych elementów i 
krawędzi.  
Zachowaj opakowanie do reklamacji. 

Kolory i zawartość mogą się nieznacznie 
różnić.  
Wymagane 4 baterie LR03/AAA, nie są 
dołączone do zestawu. Baterie powinny być 
zmieniane przez osobę dorosłą. Baterie są 
sklasyfikowane jako WEEE (Zużyty Sprzęt 
Elektryczny i Elektroniczny) i powinny być 
bezpiecznie zutylizowane kiedy nie są już 
potrzebne.  




