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NINTENDO CLASSIC MINI



 This seal is your assurance that Nintendo has reviewed this 
product and that it has met our standards for excellence in 
workmanship, reliability and entertainment value. Always look  
for this seal when buying games and accessories to ensure 
complete compatibility with your Nintendo Product.

Ce sceau est votre assurance que Nintendo a approuvé 
ce produit et qu’il est conforme aux normes d’excellence 
en matière de fabrication, de fiabilité et surtout, de qualité. Recherchez ce 
sceau lorsque vous achetez des jeux ou des accessoires pour assurer une 
totale compatibilité avec vos produits Nintendo. 

Thank you for selecting the Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System™ console. • Merci d'avoir choisi la console Nintendo Classic Mini: 
Nintendo Entertainment System.

[0612/CLV/HW] 

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Entertainment System and NES are trademarks of Nintendo. 
Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nintendo Entertainment System et NES sont des marques de Nintendo.  
© 2016 Nintendo Co., Ltd.

Nintendo may change product specifications and update this information from time to time. The latest version of the manual is available at  
http://docs.nintendo-europe.com (This service may not be available in some countries.)

Nintendo kann von Zeit zu Zeit die Produktspezifikationen ändern und die Bedienungsanleitung aktualisieren. Die aktuellste Version dieser Bedienungs
anleitung ist unter http://docs.nintendo-europe.com einzusehen. (Dieser Service steht in einigen Ländern möglicherweise nicht zur Verfügung.)

Nintendo est susceptible de changer les spécifications de ce produit et de mettre à jour son mode d'emploi à tout moment. Vous trouverez la version 
la plus récente du mode d'emploi à cette adresse : http://docs.nintendo-europe.com/. (Ce service n'est pas disponible dans tous les pays.)

Nintendo kan van tijd tot tijd productspecificaties wijzigen en de handleiding bijwerken. De meest recente versie van deze handleiding kun je  vinden 
op http://docs.nintendo-europe.com. (Deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.)

Компания Nintendo может время от времени менять  технические характеристики продукта и обновлять руководство. Актуальная версия 
руководства доступна на вебсайте http://docs.nintendo-europe.com. (Этот сервис может быть  недоступен в некоторых странах.)

Nintendo podría modificar las especificaciones del producto y  actualizar el manual periódicamente. La versión más reciente del manual está disponible 
en http://docs.nintendo-europe.com. (Este servicio podría no estar disponible en algunos países.)

A Nintendo poderá, ocasionalmente, alterar as especificações relativas ao produto e atualizar o manual. Por esse motivo, a  Nintendo recomenda que seja 
consultada a última versão do manual referenciado em http://docs.nintendo-europe.com. Este serviço poderá não estar disponível em alguns países.

Nintendo può modificare le specifiche del prodotto e aggiornare periodicamente il manuale. La versione più recente del manuale è disponibile nel 
sito http://docs.nintendo-europe.com (in alcuni paesi questo servizio potrebbe non essere disponibile).

Nintendo kan komma att ändra produktspecifikationer och uppdatera bruksanvisningen då och då. Den senaste versionen av bruksanvisningen finns 
 tillgänglig på www.nintendo.se/service. (Den här tjänsten är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder.)

Nintendo ændrer eventuelt produktspecifikationer og opdaterer manualen fra tid til anden. Den seneste version af denne manual er tilgængelig på  
www.nintendo.dk/serviceformular. (Denne tjeneste kan være utilgængelig i visse lande.)

Nintendo voi silloin tällöin muuttaa tuotetietoja ja päivittää käyttöopasta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla osoitteesta  
www.nintendo.fi/huolto. (Tämä palvelu ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.)

Nintendo kan komme til å endre produktspesifikasjoner og oppdatere manualen fra tid til annen. Den nyeste versjonen av brukerhåndboken er 
 tilgjengelig på www.nintendo.no/service. (Denne tjenesten kan være utilgjengelig i enkelte land.)

Läs och följ hälso- och säkerhetsinformationen. Om du inte gör detta kan det leda till personskada eller annan skada.
Om barn ska använda den här produkten bör vuxna ha dem under uppsyn.

 VARNING – EPILEPTISKA ANFALL

•  Ett fåtal personer (ca 1 av 4 000) kan få epilepsiliknande anfall eller förlora medvetandet av blixtrande ljus eller mönster. Detta kan hända när de tittar 
på tv eller spelar tvspel, även om de aldrig upplevt några besvär tidigare.

•  Alla som någonsin har drabbats av anfall, förlorat medvetandet eller drabbats av andra symptom som är kopplade till epilepsi bör kontakta läkare 
innan de spelar tvspel.

•  Föräldrar eller vårdnadshavare bör ha sina barn under uppsyn när de spelar tvspel. Sluta spela och kontakta läkare om du själv eller ditt barn upplever 
något ovanligt symptom, till exempel: kramper, ryckningar i ögon eller muskler, medvetandeförändring, förändrad synupplevelse, 
ofrivilliga kroppsrörelser eller förvirring.

 Du kan minimera risken att drabbas av anfall när du spelar tv-spel genom att följa dessa säkerhetsföreskrifter:
 1. Spela inte om du är trött eller behöver sova.
 2. Spela i väl upplysta rum.
 3. Ta en paus på 10 till 15 minuter varje timme.

 VARNING – ÖVERANSTRÄNGNING AV ÖGONEN SAMT ÅKSJUKA

Du kan få ont i ögonen om du spelar tvspel länge. Vissa spelare kan även drabbas av åksjuka när de spelar tvspel. Om du iakttar följande säkerhets
föreskrifter kan du minska risken för överansträngning av ögonen, yrsel eller illamående: 
•  Spela inte överdrivet länge. Föräldrar eller vårdnadshavare bör hålla ett öga på barnen så att de spelar lagom länge.
•  Ta en paus på 10 till 15 minuter varje timme, även om du inte anser att du behöver det.
•  Om du blir trött eller får ont i ögonen när du spelar, eller om du blir yr, börjar må illa eller blir trött, bör du sluta spela och vila i flera timmar innan 

du spelar igen.
•  Om du fortfarande har något av ovanstående symptom eller upplever annat obehag under eller efter spelandet bör du sluta spela och kontakta läkare.

 VARNING – PERSONSKADOR VID UPPREPADE RÖRELSER

Du kan få ont i muskler, leder eller huden när du spelat tvspel i några timmar. Om du iakttar följande säkerhetsföreskrifter kan du minska risken för 
besvär som seninflammation, karpaltunnelsyndrom eller hudirritation:
•  Spela inte överdrivet länge. Föräldrar eller vårdnadshavare bör hålla ett öga på barnen så att de spelar lagom länge.
•  Ta en paus på 10 till 15 minuter varje timme, även om du inte anser att du behöver det.
•  Om du blir trött eller öm i händer, handleder eller armar när du spelar, eller om du upplever symptom som domningar, stelhet eller en brännande 

eller stickande känsla i dem, bör du sluta spela och vila dem i flera timmar innan du spelar igen.
•  Om du fortfarande har något av ovanstående symptom eller upplever annat obehag under eller efter spelandet bör du sluta spela och kontakta läkare.

 VARNING – ELSÄKERHET

Följ dessa anvisningar för att minska risken för överhettning, brand, explosion, elstötar, skador, deformation och/eller tekniska fel:
•  Använd inte konsolen under åskväder.
•  Plocka inte isär och försök inte förändra eller reparera konsolen.
•  Kliv inte på och böj eller dra inte i kablarna till konsolen för kraftigt. När du kopplar ur konsolen från strömkällan ska du först stänga av konsolen och dra 

i kontakten och inte i kabeln.
•  Se till så att det inte kommer in vätskor eller främmande föremål i konsolen. Om det skulle råka komma in vätska (till exempel vatten, juice, olja eller 

husdjursurin) eller främmande föremål i konsolen, så måste du omedelbart sluta att använda konsolen, stänga av strömmen, koppla ur konsolen från 
strömkällan och kontakta Bergsala Service Center för att få information om hur du ska gå tillväga.

•  Använd endast en nätadapter som är kompatibel med den här konsolen, såsom den separat sålda Nintendo USBnätadaptern (CLV003(EUR)) eller 
en annan USBkompatibel nätadapter med uteffekt på 5 V/1 A (5 W). Se till att använda en nätadapter som är godkänd för användning i ditt land 
och läs dess bruksanvisning för att försäkra att den kan ge strömtillförsel till den här konsolen. 

•  Se till att anslutningen på USBkabeln är vänd rätt och sätt sedan in den rakt in i USBporten när du ansluter USBkabeln till konsolen eller till en 
strömkälla.

•  Rör inte uttagen med dina fingrar eller metallobjekt.
•  Rör inte konsolen med våta, svettiga eller flottiga händer.

Hälso- och säkerhetsinformation

Svenska
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•  Använd inte spänningstransformatorer som är avsedda för användning i andra länder eller ljusregulatorer (dimmer) för glödlampor eftersom dessa 
kan ge andra spänningar.

•  Överbelasta inte kretsen genom att ansluta många apparater till samma vägg eller grenuttag (till exempel genom att ansluta flera grenuttag till 
samma vägguttag).

•  Om du hör konstiga ljud, ser rök eller märker av konstiga lukter när du använder konsolen så måste du omedelbart stänga av strömmen, koppla ur 
konsolen från strömkällan och kontakta Nintendokundsupport.

 VARNING – GENERELLT

  Inte lämplig för små barn – kvävningsrisk. Handkontrollens sladd kan vira sig runt halsen. Placera inte konsolen eller 
dess tillbehör inom räckhåll för små barn eller husdjur.

  Barn kan föra in kablarna eller andra tillbehör i munnen och orsaka personskada.  
Kassera omedelbart alla oönskade förpackningar efter att produkterna har packats upp. Små barn kan oavsiktligt svälja förpackningsmaterial. 

Använd din konsol med försiktighet

  Använd eller förvara inte konsolen på platser med hög temperatur eller luftfuktighet, till exempel:
•  Platser som utsätts för direkt solljus.
•  Nära värmekällor, som kaminer eller element.
•  Ovanpå tjocka filtar eller mattor.
•  Ovanpå audiovisuell utrustning.
•  Platser utan ventilation, som i ett fordon under sommaren.

  Använd eller förvara inte konsolen på platser med mycket damm, ånga eller tobaksrök. Om det ansamlas damm eller 
andra främmande föremål på anslutningarna eller konsolens eller kablarnas uttag, kan du rengöra dem med hjälp av 
en dammsugare, torr trasa eller någon annan lämplig produkt.

  Använd eller placera inte konsolen på platser där temperaturen snabbt förändras och orsakar kondens, till exempel 
framför luftkonditioneringsapparater. Om det uppstår kondens stänger du av konsolen och väntar tills vattendropparna 
har förångats.

  Konsolen är endast avsedd för inomhusbruk.

  Utsätt inte konsolen för hårda fysiska stötar.

 Använd inte onödigt våld när du ansluter kablar eller andra tillbehör.

 Använd endast kompatibla tillbehör.

  Kontakta Nintendo-kundsupport om konsolen är skadad. Rör inte de skadade områdena. Undvik kontakt med läckande 
vätskor.

Använda den här konsolen

StarTropicsledtråd: Frekvensen som avslöjas i brevet från Dr. J är 747 MHz.

Sätta igång

3
Anslut höghastig-

hets HDMI™-kabeln

USB-kabeln 
(strömkälla)

HDMI-port på  
tv eller monitor

Anslut handkontrollen
1

2

Ansluta till en strömkälla

Använd en av följande:
•  Nintendo USBnätadapter (CLV003(EUR))  

(säljs separat).
•  USBkompatibel nätadapter med uteffekt  

på 5 V/1 A (5 W) (säljs separat).
Obs! Även om vissa USBkompatibla enheter  
kan förse konsolen med ström kan Nintendo  
inte rekommendera någon särskild enhet.  
Se till att följa bruks anvisningarna som medföljer  
enheter från tredje part.

Se till att anslutningarna på kablarna är vända rätt och sätt sedan in dem rakt in i de rätta portarna. VARNING

4  Sätt igång konsolen
HOMEmenyn kommer att visas. Följ in
struktionerna på skärmen.

Efter att du spelat
Stäng först av konsolen och koppla därefter ur nätadaptern från vägguttaget och/eller koppla ur USBkabeln från konsolen för att undvika 
tekniskt fel eller förlorade data.

Konsolen kommer automatiskt att stängas av efter en timme utan någon interaktion (en pauspunkt kommer att skapas om ett 
spel är igång). Detta innebär att konsolen kommer att stängas av, men POWERknappen kommer fortfarande att vara i läget 
”på”. Nästa gång du använder konsolen måste du ställa POWERknappen i läget ”av” och därefter ställa tillbaka den i läget ”på” 
för att slå på strömmen.

Energi-
sparläge

Trycker du på den här knappen medan du  
spelar ett spel kommer det att skapa en paus
punkt och ta dig tillbaka till HOMEmenyn.

På/av
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Kassering av den här produkten i slutet av dess livslängd [230115/SWE/WEEE-1]

Den överkorsade symbolen med en soptunna betyder att den här produkten inte bör kasseras i ditt vanliga hushållsavfall. Elektriskt och elektroniskt 
 avfall kan innehålla farliga ämnen som, om de inte hanteras på rätt sätt, kan vara skadliga för miljön och människors hälsa. Kontakta istället dina 
 lokala myndigheter för information om lämpliga insamlingsplatser och återvinningsstationer, eller kontakta din lokala återförsäljare som, i utbyte 
mot att du köper en ny produkt av samma värde, kan ta tillbaka den här produkten kostnadsfritt för återvinning. På så sätt hjälper du till att försäkra  
att utrustningen hanteras på rätt sätt och att dess delar återvinns eller återanvänds på ett miljövänligt sätt.

The terms HDMI and HDMI HighDefinition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered 
trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
Les termes HDMI et HighDefinition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des 
marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux Etats Unis et dans d’autres pays.Bergsala Service Center (Sverige) [270416/SWE]

Bergsala Service Center 
service@bergsala.se

www.nintendo.se

Marios Gata 21  
434 37 Kungsbacka  

Sverige

(+46) 030050910

Supportinformation


