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ENGLISH                           
Includes
Retro Champ™ console, AC charger and user guide.

Please read and follow this user guide thoroughly before using.

1. Directional pad
2. RESET button
3. SELECT button
4. START button
5. B button
6. A button
7. Volume buttons
8. Power switch (     ) (    )
9. Aspect ratio switch (4:3 <-> 16:9)
10. NES™ cartridge slot

11. Headphone jack (     )
12. Charge port (5V IN)
13. Battery indicator LED (        ) 
14. CLEANING KIT
15. CONTROLLER 1 indicator LED
16. HDMI OUT port
17. CONTROLLER 2 indicator LED
18. Kick-stand
19. Famicom™ cartridge slot
20. RELEASE switch
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Button and port functions
NOTE: Button functions may vary per game.

Directional pad – To scroll through menu options and movement during game play.

RESET button – Reset console and return to game’s top menu.

SELECT button – Function varies per game.

START button – To start and pause game.

A and B buttons – Game action buttons, function varies by game.

Volume buttons – To raise or lower the volume.

Power switch – Power console on (   ) and o� (   ).

Aspect ratio switch (4:3 <-> 16:9) – To switch between 4:3 and 16:9 screen view.

NES™ cartridge slot – Insert NES™ cartridge.

Headphone jack (     ) – To use with 3.5mm headphones or earbuds.

Charge port (5V IN) – To charge the device using the included Micro-USB AC charger.

Battery indicator LED (          ) – Indicates when the battery is low or charging.

CLEANING KIT - Portable compartment that holds cleaning supplies.

CONTROLLER 1 & 2 indicator LEDs – Shows when the wireless controllers (not included) 
are connected to the Retro Champ™ pairing mode mentioned.

HDMI OUT port – To show your screen on your TV.

Famicom™ cartridge slot – Insert Famicom™ cartridge.

RELEASE switch – To release the CLEANING KIT from the Retro Champ™.

How to charge the Retro Champ™
NOTE: Please fully charge the Retro Champ™ before use.

1. Plug the Micro-USB end of the included AC charger into the charge port located on the 
top of the Retro Champ™. Plug the other end of the AC charger into a powered source.

Solid orange – Device is charging.
Blinking orange – Low battery, please charge or connect the included AC charger.
Solid white – Device is fully charged.



How to play NES™ games on the Retro Champ™
NOTE: Before inserting cartridge, make sure that the cartridge is free of any dirt and debris 
that would cause it to not work with the Retro Champ™. We recommend cleaning the 
cartridge contacts with a dry cotton swab. 

1. Gently insert an NES™ cartridge with the label facing forward into the NES™ cartridge slot 
at the top of the Retro Champ™.
2. Turn on the Retro Champ™ by moving the power switch from (   ) to (   ).
3. Use the directional pad and buttons to navigate through the game menu and
start playing.
4. To remove the cartridge, power the device down, then gently pull up from the
Retro Champ™.

NOTE: If your cartridge does not work with the Retro Champ™, please try cleaning it. If it 
still does not work, your cartridge may be non-functional or in need of further cleaning.

How to play Famicom™ games on the Retro Champ™ 
NOTE: Before inserting cartridge, make sure that the cartridge is free of any dirt and debris 
that would cause it to not work with the Retro Champ™. We recommend cleaning the 
contacts with a dry cotton swab. 

1. Gently insert a Famicom™ cartridge with the label facing backwards in the bottom slot on 
the Retro Champ™.
2. Turn on the Retro Champ™.
3. Use the directional pad and buttons to navigate through the game menu and
start playing.
4. To remove the cartridge, power down the device, then gently pull down from the
Retro Champ™.

NOTE: If your cartridge does not work with the Retro Champ™, please try cleaning it. If it 
still does not work, your cartridge may be non-functional or in need of further cleaning.

How to play the Retro Champ™ on an HD TV
1. With the device powered down, plug one end of an HDMI® cable (not included) into the 
HDMI OUT port on the back of the Retro Champ™.
2. Plug the other end of the cable into your TV’s HDMI® port. 
3. Confirm your television is set to the proper video input.

NOTES: 
• When the Retro Champ™ is plugged into your TV, the screen on the Retro Champ™

will turn o�.
• The aspect ratio will work in both 4:3 and 16:9 when using the Retro Champ™ on a TV.
• The directional pad and buttons on the Retro Champ™ will still function while the

console is connected to the TV via an HDMI® cable.

How to connect wireless controllers (not included) with your Retro Champ™
1. Insert batteries into the back of the Super GamePad (not included). 
2. Turn on the Retro Champ™. Once you turn on the Retro Champ™, the CONTROLLER 
indicator LEDs on the back of the Retro Champ™ will blink and turn o�.



3. Press the home button on the Super GamePad.
4. When paired, the CONTROLLER indicator LED will turn solid white.
5. If using a secondary Super GamePad for 2-player games, please follow the same 
instructions for connecting controller 2.

NOTE: The Retro Champ™ is only compatible with the My Arcade® Super GamePad and not 
to be used with controllers from other parties. To purchase our Super GamePad, please visit 
our website: https://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

To use the CLEANING KIT
1. Slide the RELEASE switch located on the bottom of the Retro Champ™ from right to left.
2. While holding the RELEASE switch to the left, slide the CLEANING KIT downwards and 
remove from the Retro Champ™.
3. Press the OPEN button on the CLEANING KIT and separate the two parts to reveal the 
cleaning solution bottle (included) and cotton swabs.
4. To replace, connect the parts together and slide the CLEANING KIT back into place into 
the Retro Champ™.

NOTE: Cleaning solution will not be included, but the cleaning solution bottle can be used 
to store your preferred contact cleaning solution. Only use the appropriate solution for 
cleaning contacts. Do not use water or other solutions not appropriate for cleaning 
electrical contacts.

How to clean your cartridges
1. Use a dry cotton swab and gently brush both sides of the contacts.
2. If the contacts are still dirty, dip the cotton swab in either alcohol or contact cleaner 
solution and gently brush both sides of the contacts. Do not get it overly wet. Wipe clean 
with a dry cotton swab.

NOTE: Any type of solution (alcohol or contact cleaner solution) should be the last resort 
when cleaning your cartridges. Always try a few dry cotton swabs first.

FAQs
Issue: My cartridge doesn’t play.
Solution: Make sure that your cartridge works on other consoles (original NES™, original 
Famicom™). Over time, the pins on some cartridges become worn or even broken. In these 
cases, unfortunately, the cartridge will no longer work and this is not a defect of the Retro 
Champ™, but simply a case where the game cartridge is no longer playable due to damage 
or old age. To clean the cartridge, please refer to our section “How to clean your cartridges” 
to see if that helps. Again, please note that any type of solution should be the last resort 
when cleaning your cartridges. Always try a dry cotton swab first.

Issue: The Retro Champ™ will not turn on.
Solution: In the unlikely event that your Retro Champ™ does not turn on, make sure that the 
console is fully charged before trying to turn the console on. Refer to the section “How to 
charge the Retro Champ™” for charging instructions.

Issue: The screen is pixelated or freezes.
Solution: Turn the Retro Champ™ o� for 5 seconds and turn back on. Make sure the Retro 



Champ™ is fully charged.

FCC information
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital 
Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and 
used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. 

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which 
can be determined by turning the equipment o� and on, the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or more of the 
following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment to an outlet on a circuit di�erent from that to which the

receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:
1. This equipment may not cause harmful interference.
2. This equipment must accept any interference received, including interference that may 
cause undesired operation.
Modifications not authorized by the manufacturer may void the user’s authority to operate 
this device. This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in 
conjunction with any other antenna or transmitter.

Warranty information
All My Arcade products come with a limited warranty and have been subjected to a 
thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is 
unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent 
during the use of this product, My Arcade warrants to the original consumer purchaser that 
this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days 
from the date of your original purchase. 
 
If a defect covered by this warranty occurs to a product purchased in the U.S. or Canada, 
My Arcade, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge or refund 
the original purchase price. If a replacement is necessary and your product is no longer 
available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of My Arcade. For 
My Arcade products purchased outside of the U.S. and Canada, please ask the store where 
it was purchased for further information.
 
This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, 
tampering or any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty 
does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.



Service information
For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact 
Consumer Support to obtain a Return Authorization Number. My Arcade reserves the right 
to require the return of the defective product and proof of purchase. 

NOTE: My Arcade will not process any defective claims without a Return
Authorization Number.

Consumer Support hotline
877-999-3732 (U.S. and Canada only) 
or 310-222-1045 (International)

Consumer Support email
support@MyArcadeGaming.com

Website
www.MyArcadeGaming.com

Save a tree, register online
My Arcade is making the eco-friendly choice to have all products registered online. This 
saves the printing of physical paper registration cards. All the information you need to 
register your recent My Arcade purchase is available at: 
www.MyArcadeGaming.com/product-registration. 



Inclus
Console Retro Champ™, chargeur secteur et guide de l’utilisateur.

Veuillez lire attentivement le présent manuel de l’utilisateur et suivre
ses consignes.

1. Croix directionnelle
2. Bouton RESET (réinitialisation)
3. Bouton SELECT (sélection)
4. Bouton START (démarrage)
5. Bouton B
6. Bouton A
7. Boutons de volume
8. Interrupteur d’alimentation  (     ) (    )
9. Interrupteur de format d’image
(4:3 <-> 16:9)
10. Emplacement pour cartouche NES™

11. Prise écouteurs (     )
12. Port de charge (5 V IN)
13. Voyant LED de batterie  (        ) 
14. CLEANING KIT (kit de nettoyage)
15. Voyant LED de MANETTE 1
16. Port de HDMI OUT (sortie HDMI)
17. Voyant LED de MANETTE 2
18. Béquille
19. Emplacement pour
cartouche Famicom™
20. Interrupteur RELEASE
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Fonctions des boutons, des interrupteurs et des ports
REMARQUE :  Les fonctions des boutons peuvent varier selon le jeu.

Croix directionnelle - Pour faire défiler les options de menu et e�ectuer des mouvements 
pendant le jeu.

Bouton RESET (réinitialisation) - Réinitialise la console et revient en haut du menu
du jeu.

Bouton SELECT (sélection) - La fonction varie selon le jeu.

Bouton START (démarrage) - Pour démarrer le jeu ou le mettre en pause.

Boutons A et B - Boutons d’action de jeu, la fonction varie selon le jeu.

Boutons de volume - Pour augmenter ou diminuer le volume.

Interrupteur d’alimentation - Met en marche (   ) ou arrête (   ) la console.

Interrupteur de format d’image (4:3 <-> 16:9) - Pour basculer entre la vue 4:3 et la vue 16:9.

Emplacement pour cartouche NES™ - Insérer une cartouche NES™.

Prise écouteurs (     ) - Pour utiliser un casque ou des écouteurs 3,5 mm.

Port de charge (5V IN) - Pour charger l’appareil avec l’adaptateur secteur
micro-USB inclus.

Voyant LED de batterie (          ) - Indique lorsque la batterie est faible ou en charge.

CLEANING KIT (kit de nettoyage) - Compartiment portable qui contient le matériel
de nettoyage.

Voyants LED des MANETTES 1 et 2 - Indique lorsque les manettes sans fil (non incluses) 
sont connectées à la console Retro Champ™ dans le mode appariement indiqué.

Port de HDMI OUT (sortie HDMI) - Pour a�icher votre écran sur votre téléviseur.

Emplacement pour cartouche Famicom™ - Insérer une cartouche Famicom™.

Interrupteur RELEASE - Pour extraire le CLEANING KIT (kit de nettoyage) de la console 
Retro Champ™.

Comment charger la console Retro Champ™
REMARQUE : Veuillez charger la console Retro Champ™ avant de l’utiliser.

1. Branchez l’embout micro-USB du chargeur secteur inclus sur le port de charge situé sur le 
dessus de la console Retro Champ™. Branchez l’autre embout du chargeur secteur sur une 
source d’alimentation.



Orange — L’appareil est en cours de charge.
Orange clignotant — Batterie faible, veuillez charger ou connecter le chargeur
secteur inclus.
Blanc — L’appareil est complètement chargé.

Comment jouer aux jeux NES™ sur la console Retro Champ™
REMARQUE : Avant d’insérer la cartouche, assurez-vous qu’elle est dépourvue de saletés 
et débris susceptibles de l’empêcher de fonctionner avec la console Retro Champ™. Nous 
vous recommandons de nettoyer les contacts de la cartouche à l’aide d’un coton-tige sec. 

1. Insérez doucement une cartouche NES™ avec l’étiquette vers l’avant dans l’emplacement 
pour cartouche NES™ situé sur le dessus de la console Retro Champ™.
2. Allumez la console Retro Champ™ en basculant l’interrupteur d’alimentation de la position 
(   ) à la position (   ).
3. Utilisez la croix directionnelle et les boutons pour parcourir le menu du jeu et commencer 
à jouer.
4. Pour retirer la cartouche, éteignez l’appareil puis tirez-la doucement vers le haut hors de 
la console Retro Champ™.

REMARQUE : si votre cartouche ne fonctionne pas avec la console Retro Champ™, veuillez 
essayer de la nettoyer. Si cela ne fonctionne toujours pas, il se peut que votre cartouche ne 
soit pas opérationnelle ou nécessite un nettoyage plus approfondi.

Comment jouer aux jeux Famicom™ sur la console Retro Champ™ 
REMARQUE : Avant d’insérer la cartouche, assurez-vous qu’elle est dépourvue de saletés 
et débris susceptibles de l’empêcher de fonctionner avec la console Retro Champ™. Nous 
vous recommandons de nettoyer les contacts à l’aide d’un coton-tige sec. 

1. Insérez doucement une cartouche Famicom™ avec l’étiquette vers l’arrière dans 
l’emplacement situé en-dessous de la console Retro Champ™.
2. Allumez la console Retro Champ™.
3. Utilisez la croix directionnelle et les boutons pour parcourir le menu du jeu et commencer 
à jouer.
4. Pour retirer la cartouche, éteignez l’appareil puis tirez-la doucement vers le bas hors de la 
console Retro Champ™.

REMARQUE : si votre cartouche ne fonctionne pas avec la console Retro Champ™, veuillez 
essayer de la nettoyer. Si cela ne fonctionne toujours pas, il se peut que votre cartouche ne 
soit pas opérationnelle ou nécessite un nettoyage plus approfondi.

Comment utiliser la console Retro Champ™ sur un téléviseur HD
1. Une fois l’appareil éteint, branchez l’embout d’un câble HDMI® (non inclus) sur le port de 
HDMI OUT (sortie HDMI) situé à l’arrière de la console Retro Champ™.
2. Branchez l’autre embout du câble sur le port HDMI® de votre téléviseur. 
3. Confirmez que votre téléviseur est réglé sur la bonne entrée vidéo.

REMARQUES : 
• Lorsque la console Retro Champ™ est branchée sur votre téléviseur, l’écran de la console

Retro Champ™ s’éteint.



• Le format d’image fonctionne en 4:3 et 16:9 lorsque vous utilisez la console
Retro Champ™ sur un téléviseur.

• La croix directionnelle et les boutons de la console Retro Champ™
fonctionnent toujours lorsque la console est connectée au téléviseur via un câble HDMI®.

Comment connecter les manettes sans fil (non incluses) à votre console
Retro Champ™
1. Insérez des piles à l’arrière de la Super GamePad (non inclus). 
2. Allumez la console Retro Champ™. Une fois la console Retro Champ™ allumée, les 
voyants LED des MANETTES situés à l’arrière de la console Retro Champ™ clignotent puis 
s’éteignent.
3. Appuyez sur le bouton Home (Accueil) de la Super GamePad.
4. Une fois l’appariement terminé, le voyant LED de la manette s’éclaire en blanc.
5. Si vous utilisez une deuxième Super GamePad pour les jeux à 2 joueurs, suivez les 
mêmes instructions pour connecter la manette 2.

REMARQUE : la console Retro Champ™ est uniquement compatible avec la Super 
GamePad de My Arcade® et ne doit pas être utilisée avec des manettes tierces. Pour 
acheter notre Super GamePad, rendez-vous sur notre site Web : 
https://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

Pour utiliser le CLEANING KIT (kit de nettoyage)
1. Faites coulisser de droite à gauche l’interrupteur RELEASE situé en-dessous de la 
console Retro Champ™.
2. Tout en maintenant l’interrupteur RELEASE vers la gauche, faites coulisser le Kit de 
nettoyage vers le bas et retirez-le de la console Retro Champ™.
3. Appuyez sur le bouton OPEN sur le Kit de nettoyage et séparez les deux éléments pour 
révéler le flacon de solution de nettoyage (inclus) et les cotons-tiges.
4. Pour le remettre en place, reconnectez les éléments et glissez le Kit de nettoyage en 
place dans la console Retro Champ™.

REMARQUE : la solution de nettoyage n’est pas incluse, mais le flacon de solution de 
nettoyage peut servir à stocker votre solution de nettoyage des contacts privilégiée. Utilisez 
uniquement une solution adaptée au nettoyage des contacts. N’utilisez pas d’eau ni d’autres 
solutions non adaptées au nettoyage des contacts électriques.

Comment nettoyer vos cartouches
1. Utilisez un coton-tige sec et brossez doucement les deux côtés des contacts.
2. Si les contacts sont encore sales, trempez le coton-tige dans de l’alcool ou une solution 
de nettoyage des contacts puis brossez doucement les deux côtés des contacts. Ne les 
humidifiez pas de manière excessive. Essuyez avec un coton-tige sec.

REMARQUE : tout type de solution (alcool ou solution de nettoyage des contacts) doit être 
utilisé en dernier recours pour nettoyer vos cartouches. Essayez toujours d’abord avec des 
cotons-tiges secs.

FAQ
Problème : ma cartouche ne fonctionne pas.
Solution : vérifiez que votre cartouche fonctionne sur d’autres consoles



(NES™ ou Famicom™ d’origine). Avec le temps, les broches de certaines cartouches s’usent 
ou se brisent. Dans ce cas malheureusement, la cartouche ne fonctionnera plus et il ne 
s’agit pas d’un défaut de la console Retro Champ™, mais simplement d’une situation ne 
permettant plus d’utiliser la cartouche de jeu en raison de sa détérioration ou de son 
vieillissement. Pour nettoyer la cartouche, veuillez consulter notre rubrique « Comment 
nettoyer vos cartouches » qui pourra peut-être vous aider. Là encore, merci de noter que 
tout type de solution doit être utilisé en dernier recours pour nettoyer vos cartouches. 
Essayez toujours d’abord avec un coton-tige sec.

Problème : la console Retro Champ™ ne s’allume pas.
Solution : dans le cas peu probable où votre console Retro Champ™ ne s’allume pas, 
vérifiez qu’elle est complètement chargée avant d’essayer de l’allumer. Reportez-vous à la 
rubrique « Comment charger la console Retro Champ™ » pour consulter les instructions
de charge.

Problème : l’écran est pixellisé ou se fige.
Solution : éteignez la console Retro Champ™ pendant 5 secondes puis rallumez-la. Vérifiez 
que la console Retro Champ™ est complètement chargée.

Renseignements de la FCC
L’équipement a été mis à l’essai et déclaré conforme aux limites d’un appareil numérique de 
catégorie B, conformément à la partie 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues 
pour o�rir une protection raisonnable contre une interférence nuisible dans une installation 
résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio, 
et s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut perturber les 
communications radio. Cependant, rien ne garantit qu’il n’y ait pas d’interférence dans une 
installation particulière. 

Si l’équipement produit une interférence nuisible à la réception d’émissions de radio ou de 
télévision, qu’on peut déterminer en mettant en marche et en arrêtant l’équipement, 
l’utilisateur est encouragé à tenter de corriger l’interférence en prenant au moins une des 
mesures suivantes :

• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;
• Augmenter la distance séparant l’équipement et le récepteur;
• Brancher l’équipement dans une prise sur un circuit di�érent de celui dans lequel est

branché le récepteur;
• Demander de l’aide du vendeur ou d’un technicien spécialisé en radio/télévision.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est 
soumise aux deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit pas causer des interférences nuisibles;
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences 
pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Les modifications non autorisées par le fabricant peuvent annuler le droit de l’utilisateur 
d’utiliser l’appareil. Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements 
RF établies par la FCC pour un milieu non contrôlé. Cet émetteur ne doit pas âtre placé à 
proximité d’un autre émetteur ou d’une autre antenne, ou être utilisé avec ces derniers.



Information sur la garantie
Tous les produits My Arcade® sont assortis d’une garantie limitée et ont été soumis à une 
série de tests pour assurer la meilleure fiabilité et la meilleure compatibilité. Il est peu 
probable que vous ayez un problème, mais si un défaut se manifeste pendant l’utilisation du 
produit, My Arcade® garantit à l’acheteur initial que le produit est exempt de tout défaut de 
matériel et de fabrication pour une période de 120 jours à partir de la date d’achat. 

En cas de défaut couvert par la présente garantie, My Arcade®, à son choix, réparera ou 
remplacera gratuitement le produit acheté ou remboursera le prix d’achat original. Si le 
produit doit être remplacé et qu’il n’est plus en vente, My Arcade®, à sa seule discrétion, 
peut le remplacer par un produit comparable.

La présente garantie ne couvre pas l’usure normale, la mauvaise utilisation, la modification, 
l’altération ou toute autre cause non liée au matériel ou à la fabrication. La présente garantie 
ne s’applique pas aux produits utilisés à des fins industrielles, professionnelles 
ou commerciales. 

Information sur la réparation
Pour la réparation d’un produit défectueux pendant la période des 120 jours de la politique 
de garantie, veuillez communiquer avec le service de soutien aux consommateurs afin 
d’obtenir un numéro d’autorisation de retour. My Arcade® se réserve le droit d’exiger le 
retour du produit défectueux et d’une preuve d’achat. 

REMARQUE : My Arcade® ne traitera pas les réclamations liées aux défectuosités sans 
numéro d’autorisation de retour.

Ligne directe au service de soutien aux consommateurs
877-999-3732 (É.-U. et Canada uniquement) 
ou 310-222-1045 (International)

Courriel du service de soutien aux consommateurs
support@MyArcadeGaming.com

Site Web
www.MyArcadeGaming.com

Sauvez un arbre, enregistrez-vous en ligne
My Arcade® fait un choix écologique en demandant à ce que tous les produits soient 
enregistrés en ligne. Cela évite l’impression des cartes d’enregistrement papier. Tous les 
renseignements dont vous avez besoin pour enregistrer votre achat récent d’un produit
My Arcade® sont a�ichés à l’adresse : www.MyArcadeGaming.com/product-registration



ESPAÑOL                           
Incluye
Consola Retro Champ™, cargador de CA y guía del usuario.

Lea y siga minuciosamente esta guía del usuario antes de usar.

1. Cruceta de control
2. Botón RESET (Restablecer)
3. Botón SELECT (Seleccionar)
4. Botón START (Inicio)
5. Botón B
6. Botón A
7. Botones de volumen
8. Interruptor de encendido  (     ) (    )
9. Interruptor de relación de aspecto 
(4:3 <-> 16:9)
10. Ranura para cartuchos de NES™

11. Conector de auriculares  (     )
12. Puerto de carga (5V IN)
13. Indicador LED de batería  (        ) 
14. CLEANING KIT (kit de limpieza)
15. Indicador LED de CONTROLADOR 1
16. Puerto HDMI OUT
17. Indicador LED de CONTROLADOR 2
18. Soporte de apoyo
19. Ranura para cartuchos de Famicom™
20. Interruptor RELEASE
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Funciones de los botones y puertos
NOTA: Las funciones de los botones pueden variar según el juego.

Cruceta de control - Para desplazarse a través de las opciones de menú y para el 
movimiento durante el juego.

Botón RESET (Restablecer) - Restablezca la consola y vuelva al menú principal del juego.

Botón SELECT (Seleccionar) - La función varía según el juego.

Botón START (Inicio) - Para iniciar y pausar juegos.

Botones A y B - Botones de acción del juego, la función varía según el juego.

Botones de volumen - Para subir o bajar el volumen.

Interruptor de encendido - Encienda (   ) y apague (   ) la consola.

Interruptor de relación de aspecto (4:3 <-> 16:9) - Para alternar entre la vista de pantalla 
de 4:3 y 16:9.

Ranura para cartuchos de NES™ - Inserte el cartucho de NES™.

Conector de auriculares (     ) - Para usar auriculares de 3,5 mm.

Puerto de carga (5V IN) - Para cargar el dispositivo con el cagador de CA micro 
USB incluido.

Indicador LED de batería (          ) - Indica cuando la batería está baja o se está cargando.

CLEANING KIT (kit de limpieza) - Compartimiento portátil para colocar suministros
de limpieza.

Indicadores LED CONTROLADOR 1 y 2 - Muestra cuando los controladores inalámbricos 
(no incluidos) se conectan al modo de emparejamiento mencionado de Retro Champ™.

Puerto HDMI OUT - Para mostrar la pantalla en su televisor.

Ranura para cartuchos de Famicom™ - Inserte el cartucho de Famicom™.

Interruptor RELEASE (Liberar) - Para liberar el CLEANING KIT (kit de limpieza) de la 
Retro Champ™.

Cómo cargar la Retro Champ™
NOTA: Cargue por completo la Retro Champ™ antes de usarla.

1. Conecte el extremo micro USB del cargador de CA que se incluye en el puerto de carga 
ubicado en la parte superior de la Retro Champ™. Conecte el otro extremo del cargador de 
CA a la fuente alimentada.



Naranja fijo: El dispositivo está cargando.
Naranja parpadeando: Batería baja, cargue o conecte el cargador de CA incluido.
Blanco fijo: El dispositivo está completamente cargado.

Cómo jugar juegos de NES™ en la Retro Champ™
NOTA: Antes de insertar el cartucho, asegúrese de que este no tenga suciedad ni residuos 
que impidan que funcione con la Retro Champ™. Recomendamos limpiar los contactos del 
cartucho con un bastoncillo seco. 

1. Con cuidado, inserte un cartucho de NES™ con la etiqueta orientada hacia adelante en la 
ranura para cartuchos de NES™ en la parte superior de la Retro Champ™.
2. Para encender la Retro Champ™, mueva el interruptor de encendido de (   ) a (   ).
3. Use la cruceta de control y los botones para navegar a través del menú del juego y
comenzar a jugar.
4. Para retirar el cartucho, apague el dispositivo y luego sáquelo con cuidado hacia arriba 
de la Retro Champ™.

NOTA: Si el cartucho no funciona con la Retro Champ™, intente limpiarlo. Si aún no 
funciona, es posible que esté averiado o que deba limpiarlo aún más.

Cómo jugar juegos de Famicom™ en la Retro Champ™ 
NOTA: Antes de insertar el cartucho, asegúrese de que este no tenga suciedad ni residuos 
que impidan que funcione con la Retro Champ™. Recomendamos limpiar los contactos con 
un bastoncillo seco. 

1. Con cuidado, inserte un cartucho de Famicom™ con la etiqueta orientada hacia atrás en la 
ranura inferior de la Retro Champ™.
2. Encienda la Retro Champ™.
3. Use la cruceta de control y los botones para navegar a través del menú del juego y
comenzar a jugar.
4. Para retirar el cartucho, apague el dispositivo y luego sáquelo con cuidado hacia abajo 
de la Retro Champ™.

NOTA: Si el cartucho no funciona con la Retro Champ™, intente limpiarlo. Si aún no 
funciona, es posible que esté averiado o que deba limpiarlo aún más.

Cómo jugar con la Retro Champ™ en un televisor HD
1. Con el dispositivo apagado, conecte un extremo del cable HDMI® (no incluido) en el 
puerto HDMI OUT en la parte posterior de la Retro Champ™.
2. Conecte el otro extremo del cable en el puerto HDMI® de su televisor. 
3. Confirme que su televisor esté configurado en la entrada de vídeo correcta.

NOTAS: 
• Cuando se conecta la Retro Champ™ en su televisor, la pantalla de la Retro Champ™

se apagará.
• La relación de aspecto funcionará en 4:3 y 16:9 cuando use la Retro Champ™ en un televisor.
• La cruceta de control y los botones de la Retro Champ™ funcionarán de todos modos

mientras la consola esté conectada al televisor por medio de un cable HDMI®.



Cómo conectar los controladores inalámbricos (no incluidos) con su
Retro Champ™
1. Inserte las baterías en la parte posterior del Super GamePad (no incluido). 
2. Encienda la Retro Champ™. Una vez encendida la Retro Champ™, los indicadores LED de 
CONTROLADOR en la parte posterior de la Retro Champ™ parpadearán y se apagarán.
3. Presione el botón de inicio del Super GamePad.
4. Cuando se empareje, el indicador LED del controlador se encenderá fijo de color blanco.
5. Si usa un segundo Super GamePad para juegos con 2 jugadores, siga las mismas 
instrucciones para conectar el controlador 2.

NOTA: La Retro Champ™ solo es compatible con Super GamePad de My Arcade® y no se 
debe usar con controladores de otras marcas. Para comprar nuestro Super GamePad, visite 
nuestro sitio web: https://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad.

Para usar el CLEANING KIT (kit de limpieza)
1. Deslice de derecha a izquierda el interruptor de RELEASE (liberación) ubicado en la parte 
inferior de la Retro Champ™.
2. Mientras afirma el interruptor RELEASE (liberación) hacia la izquierda, deslice el kit de 
limpieza hacia abajo y retírelo de la Retro Champ™.
3. Presione el botón OPEN (Abrir) del kit de limpieza y separe las dos partes para revelar la 
botella de solución de limpieza (incluida) y los bastoncillos.
4. Para volver a colocarlo, conecte las partes y deslice el CLEANING KIT (kit de limpieza) 
de vuelva a su lugar en la Retro Champ™.

NOTA: No se incluirá la solución de limpieza, pero se puede usar la botella de solución de 
limpieza para almacenar su solución de limpieza de contactos preferida. Solo use una 
solución adecuada para la limpieza de contactos. No use agua u otras soluciones no 
adecuadas para limpiar contactos eléctricos.

Cómo limpiar sus cartuchos
1. Use un bastoncillo y cepille suavemente ambos lados de los contactos.
2. Si los contactos aún están sucios, sumerja el bastoncillo en alcohol o solución de 
limpieza de contactos y cepille suavemente ambos lados de los contactos. No lo 
humedezca demasiado. Séquelos con un bastoncillo seco.

NOTA: Cualquier tipo de solución (alcohol o solución de limpieza de contactos) debe ser el 
último recurso cuando limpie los cartuchos. Siempre pruebe con algunos bastoncillos 
secos primero.

Preguntas frecuentes
Problema: Mi cartucho no se reproduce.
Solución: Asegúrese de que el cartucho funcione en otras consolas (NES™ original, 
Famicom™ original). Con el tiempo, las clavijas de algunos cartuchos se desgastarán o, 
incluso, se romperán. Desafortunadamente, en estos casos el cartucho ya no funcionará y 
esto no es un defecto de la Retro Champ™, sino que simplemente un caso donde el 
cartucho del juego ya no se puede reproducir debido a daños o producto de la antigüedad. 
Para limpiar el cartucho, consulte nuestra sección “Cómo limpiar sus cartuchos” para ver si 
eso ayuda. Nuevamente, tenga en cuenta que cualquier tipo de solución debe ser el último 
recurso cuando limpie sus cartuchos. Siempre pruebe con un bastoncillo seco primero.



Problema: La Retro Champ™ no enciende.
Solución: En el caso improbable de que su Retro Champ™ no encienda, asegúrese de que 
la consola esté completamente cargada antes de intentar encenderla. Consulte la sección 
“Cómo cargar la Retro Champ™” para obtener instrucciones de carga.

Problema: La pantalla se ve pixelada o se congela.
Solución: Apague la Retro Champ™ durante 5 segundos y vuelva a encenderla. Asegúrese 
de que la Retro Champ™ esté completamente cargada.

Información de FCC
Este equipo ha sido sometido a pruebas y cumple con los límites para un dispositivo digital 
Clase B, de acuerdo con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Estos límites están 
diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una 
instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia 
y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia 
perjudicial para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existe garantía de que no se 
producirá interferencia en una instalación en particular. 

Si este equipo provoca interferencia perjudicial en la recepción de las señales de radio o 
televisión, lo que se puede determinar encendiendo o apagando el equipo, se insta a que el 
usuario corrija la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

• Reoriente la antena receptora o colóquela en otro lugar.
• Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
• Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito distinto del que está conectado

al receptor.
• Solicite ayuda al distribuidor o a un técnico especialista en radio y televisión.

Este equipo cumple con la Parte 15 del reglamento de la FCC. Su funcionamiento está 
sujeto a las siguientes  dos condiciones:
1. Este equipo no debe causar interferencia perjudicial.
2. Este equipo debe aceptar toda interferencia recibida, incluso aquella interferencia que 
puede provocar un funcionamiento no deseado.

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la facultad del usuario 
para operar este dispositivo. Este equipo cumple con los límites de exposición a radiación 
de radiofrecuencia de la FCC para un entorno no controlado. Este transmisor no se debe 
ubicar ni operar junto con ninguna otra antena o transmisor.

Información de la garantía
Todos los productos My Arcade vienen con una garantía limitada y han sido sometidos a 
una serie exhaustiva de pruebas para garantizar el más alto nivel de confiabilidad y 
compatibilidad. Es poco probable que experimente problemas, pero si un defecto se hace 
evidente durante el uso de este producto, My Arcade garantiza al comprador original que 
este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra por un período de 120 
días desde la fecha de la compra original. 

Si ocurre un defecto cubierto por esta garantía, My Arcade, a su criterio, reparará o 
reemplazará el producto comprado sin costo o reembolsará según el precio original de 
compra. Si se necesita un reemplazo y su producto ya no está disponible, se puede 



reemplazar por un producto comparable, a entera discreción de My Arcade.

Esta garantía no cubre el desgaste normal, el uso abusivo o inadecuado, las modificaciones, 
las alteraciones o cualquier otra causa no relacionada con los materiales o la mano de obra. 
Esta garantía no se aplica a productos usados para fines industriales, profesionales o 
comerciales.

Información de servicio
Para solicitar servicio para cualquier producto defectuoso conforme a la política de garantía 
de 120 días, comuníquese con Servicio al Cliente para obtener un número de autorización 
de devolución. My Arcade se reserva el derecho de solicitar la devolución del producto 
defectuoso y el comprobante de compra. 

NOTA: My Arcade no procesará reclamaciones por defectos sin un número de autorización 
de devolución.

Línea directa de Servicio al Cliente
877-999-3732 (Solo EE. UU. y Canadá) 
o 310-222-1045 (Internacional)

Correo electrónico de Servicio al Cliente
support@MyArcadeGaming.com

Sitio web
www.MyArcadeGaming.com

Salve un árbol, regístrese en línea
My Arcade ha tomado la decisión ecológica de que todos sus productos se registren en 
línea. Esto ahorra la impresión de las tarjetas de registro en papel. Toda la información que 
necesita para registrar su reciente compra de My Arcade está disponible en: 
www.MyArcadeGaming.com/product-registration



Include
Console Retro Champ™, caricatore c.a. e manuale dell'Utente.

Leggere e seguire accuratamente il presente manuale.

ITALIANO            ______  ______

1. Pad direzionale
2. Pulsante RESET
3. Pulsante SELECT
4. Pulsante START
5. Pulsante B
6. Pulsante A
7. Pulsanti di regolazione del volume
8. Interruttore di alimentazione  (     ) (    )
9. Commutatore del fattore di forma
(4:3 <-> 16:9)
10. Slot per cartuccia NES™

11. Spina jack per auricolari (     )
12. Porta di ricarica 5V IN (ingresso di 5 V)
13. Spia a LED della batteria  (        ) 
14. CLEANING KIT (kit di pulizia)
15. Indicatore a LED del CONTROLLER 1
16. Porta HDMI OUT (uscita HDMI)
17. Indicatore a LED del CONTROLLER 2
18. Cavalletto di supporto
19. Slot per cartuccia Famicom™
20. Interruttore RELEASE
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Funzioni dei pulsanti e delle porte
NOTA: le funzioni dei pulsanti possono variare in base al gioco.

Pad direzionale - consente di scorrere le opzioni di menu e di spostarsi durante
una partita.

Pulsante RESET - ripristina la console sullo stato iniziale e permette di tornare al menu 
principale del gioco.

Pulsante SELECT - o�re funzioni diverse a seconda del gioco.

Pulsante START - permette di avviare un gioco e di sospenderlo temporaneamente.

Pulsanti A e B - consentono di compiere azioni durante una partita, variabili a seconda
del gioco.

Pulsanti di regolazione del volume - permettono di aumentare o ridurre il volume.

Interruttore di alimentazione - accende la console (   ) e la spegne (   ).

Commutatore del fattore di forma (4:3 <-> 16:9) - consente di passare dalla vista 
schermo con proporzioni 4:3 a quella con proporzioni 16:9.

Slot per cartuccia NES™ - è l'alloggiamento dedicato delle cartucce NES™.

Spina jack per auricolari (     ) - abilita all'utilizzo di una cu�ia auricolare o di auricolari 
interni da 3,5 mm.

Porta di ricarica (5V IN) - serve per caricare il dispositivo tramite caricatore in c.a. 
Micro-USB incluso in dotazione.

Spia a LED della batteria (          ) - segnala che la batteria è in esaurimento o in carica.

CLEANING KIT (kit di pulizia) - si tratta di uno scomparto portatile contenente prodotti 
per la pulizia.

Indicatori a LED dei CONTROLLER 1 e 2 - si accendono quando alla console Retro 
Champ™ sono collegati in modalità associazione dispositivi controller wireless (non
in dotazione).

Porta HDMI OUT (uscita HDMI) - è l'uscita per utilizzare la console con lo schermo di 
visualizzazione del televisore.

Slot per cartuccia Famicom™ - è l'alloggiamento dedicato per le cartucce Famicom™.

Interruttore RELEASE - permette di sganciare il CLEANING KIT (kit di pulizia) dalla 
console Retro Champ™.



Ricarica della console Retro Champ™
NOTA: prima di utilizzare la console Retro Champ™ è consigliabile caricarla fino al massimo 
livello possibile.

1. Inserire l'estremità Micro-USB dell'adattatore c.a. incluso in dotazione nella porta di 
ricarica della Retro Champ™ (lato superiore). Collegare l'altra estremità del caricatore c.a. a 
una fonte di alimentazione.

Luce arancione fissa: il dispositivo è in carica.
Luce arancione lampeggiante: la batteria è in esaurimento. Ricaricare il dispositivo o 
collegarlo al caricatore c.a. incluso in dotazione.
Luce bianca fissa: la carica del dispositivo è completata.

Esecuzione di giochi NES™ sulla console Retro Champ™
NOTA: prima di inserire la cartuccia, accertarsi che non presenti tracce di polvere o residui 
che potrebbero impedirne il funzionamento con la console Retro Champ™. Si consiglia di 
pulire i contatti della cartuccia utilizzando un bastoncino cotonato.

1. Inserire delicatamente una cartuccia NES™ con l'etichetta rivolta anteriormente nello slot 
dedicato, nel lato superiore della Retro Champ™.
2. Accendere la console spostando l'interruttore di alimentazione da (   ) a (   ).
3. Utilizzare il pad direzionale e i pulsanti della console per spostarsi tra le varie voci di 
menu e avviare un gioco.
4. Per rimuovere la cartuccia, spegnere il dispositivo ed estrarre la cartuccia tirandola 
delicatamente verso l'alto.

NOTA: se dopo l'inserimento nella Retro Champ™ la cartuccia non funziona, provare 
innanzitutto a pulirla. Se il problema persiste, è possibile che la cartuccia sia danneggiata o 
che debba essere ulteriormente pulita.

Esecuzione di giochi Famicon™ sulla console Retro Champ™
NOTA: prima di inserire la cartuccia, accertarsi che non presenti tracce di polvere o residui 
che potrebbero impedirne il funzionamento con la Retro Champ™. Si consiglia di pulire i 
contatti utilizzando un bastoncino cotonato. 

1. Inserire delicatamente una cartuccia Famicom™ con l'etichetta rivolta verso il retro nello 
slot inferiore della Retro Champ™.
2. Accendere la Retro Champ™.
3. Utilizzare il pad direzionale e i pulsanti della console per spostarsi tra le varie voci di 
menu e avviare un gioco.
4. Per rimuovere la cartuccia, spegnere il dispositivo ed estrarre la cartuccia tirandola 
delicatamente verso il basso.

NOTA: se dopo l'inserimento nella Retro Champ™ la cartuccia non funziona, provare 
innanzitutto a pulirla. Se il problema persiste, è possibile che la cartuccia sia danneggiata o 
che debba essere ulteriormente pulita.

Utilizzo della console Retro Champ™ con un televisore HD
1. Tenendo il dispositivo spento, inserire un'estremità di un cavo HDMI® (non in dotazione) 



nella porta di uscita HDMI nel retro della console Retro Champ™.
2. Inserire l'altra estremità del cavo nella porta HDMI® del televisore.
3. Accertarsi che il televisore sia configurato sull'ingresso video appropriato.

NOTAS:
• Quando la Retro Champ™ viene collegata al televisore, lo schermo della console si spegne. 
• Quando si usa la Retro Champ™ con un televisore, è possibile attivare sia il fattore di forma

4:3 sia il fattore di forma 16:9.
• Il collegamento della Retro Champ™ al televisore non impedisce di utilizzare il pad

direzionale e i pulsanti della console.

Collegamento di controller wireless (non in dotazione) alla console
Retro Champ™
1. Inserire le batterie nel retro del controller Super GamePad (non in dotazione).
2. Accendere la console Retro Champ™. Dopo l'accensione, gli indicatori a LED dei 
CONTROLLER nel retro della console iniziano a lampeggiare e poi si spengono.
3. Premere il pulsante Home del controller Super GamePad.
4. Non appena il controller e la console vengono associati, l'indicatore a LED del 
CONTROLLER diventa bianco.
5. Se si desidera, è possibile utilizzare un controller Super GamePad secondario per 
eseguire giochi con due persone. Per collegare il secondo controller, seguire le
indicazioni precedenti.

NOTA: la console Retro Champ™ è compatibile solo con i controller My Arcade® Super 
GamePad e non può essere utilizzata con controller di altri marchi. Per l'acquisto di 
controller Super GamePad, visitare il sito Web: 
https://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

Uso del CLEANING KIT (kit di pulizia)
1. Spostare l'interruttore RELEASE situato sul fondo della console Retro Champ™ da destra
a sinistra.
2. Tenendo l'interruttore a sinistra, far scivolare il kit di pulizia verso il basso e staccarlo dalla 
Retro Champ™.
3. Premere il pulsante di apertura del kit e separare le due ante che lo compongono in 
modo da poter accedere alla boccetta (in dotazione) contenente la soluzione detergente e 
ai bastoncini cotonati.
4. Per rimontare il kit, ricongiungerne le due ante e reinserirlo nella console
facendolo scorrere.

NOTA: la soluzione detergente non è inclusa, ma è possibile riempire la boccetta in 
dotazione per avere sempre a disposizione il detergente per contatti elettrici che si 
preferisce. Per la pulizia dei contatti, utilizzare solo prodotti appropriati. Non pulire mai i 
contatti elettrici con acqua o con un detersivo non idoneo.

Pulizia delle cartucce
1. Spolverare delicatamente entrambi i lati dei contatti con un bastoncino cotonato asciutto.
2. Se questa pulizia non è su�iciente, immergere il bastoncino cotonato in alcol o in un'altra 
soluzione detergente e passarlo con accuratezza su entrambi i lati dei contatti. Fare 
attenzione a non impregnare eccessivamente il bastoncino. Successivamente, passare sui 



lati dei contatti un bastoncino asciutto.

NOTA: per la pulizia delle cartucce, è opportuno utilizzare una soluzione detergente (a base 
di alcol o di altro tipo) solo se strettamente indispensabile. Prima di utilizzare un liquido, è 
sempre opportuno provare a pulire i contatti con qualche bastoncino cotonato asciutto.

FAQ
Problema: la cartuccia non funziona.
Soluzione: controllare se con altre console (NES o Famicom™ originali) la cartuccia 
funziona regolarmente. Nel tempo i perni di alcune cartucce tendono a usurarsi e anche a 
spezzarsi. In alcuni casi, la cartuccia non funzionerà più. Questo problema non è imputabile 
alla console Retro Champ™, ma è dovuto alla cartuccia di gioco stessa, che non può più 
essere utilizzata a causa dei danneggiamenti apportati dal tempo. È comunque sempre 
possibile tentare di risolvere il problema pulendo la cartuccia. Per informazioni al riguardo, 
fare riferimento alla sezione "Pulizia delle cartucce". Tenere presente che per la pulizia delle 
cartucce è opportuno utilizzare una soluzione detergente (a base di alcol o di altro tipo) solo 
se strettamente indispensabile. Si consiglia di provare sempre a pulire la cartuccia con un 
bastoncino cotonato asciutto.

Problema: la console Retro Champ™ non si accende.
Soluzione: la mancata accensione della console Retro Champ™ è un'eventualità rara. Nel 
caso si verifichi, è innanzitutto necessario accertarsi che la console sia carica prima di 
provare ad accenderla. Fare riferimento alla sezione "Ricarica della console Retro Champ™" 
per informazioni pertinenti.

Problema: lo schermo ha i pixel sgranati/si blocca.
Soluzione: spegnere la console Retro Champ™ e tenerla spenta per 5 secondi, quindi 
riaccenderla. Controllare che la console Retro Champ™ sia al massimo livello di carica.

Dichiarazione di conformita alla normativa FCC
L’apparecchio è stato sottoposto a test che ne hanno dimostrato la conformità rispetto ai 
limiti definiti per un dispositivo digitale di classe B, coerentemente con la parte 15 della 
normativa FCC (Commissione federale degli Stati Uniti per le comunicazioni). Tali limiti 
sono stati concepiti per fornire un livello ragionevole di protezione da interferenze dannose 
in un’installazione di tipo di domestico. Il presente apparecchio genera, utilizza e può 
emettere energia in radiofrequenza e, se non è installato in base alle istruzioni, può causare 
interferenze dannose per le radiocomunicazioni. Ciò stante, non si dà garanzia che tali 
interferenze non possano verificarsi in una particolare installazione.
Se l’apparecchio causa interferenze dannose per la ricezione radio o televisiva – evento che 
è possibile appurare spegnendo e riaccendendo l’apparecchio – l’Utente può tentare di 
ovviare al problema eseguendo una o più delle seguenti operazioni:

• Ri-orientare o ri-collocare l’antenna di ricezione.
• Aumentare la distanza tra l’apparecchio e il ricevitore.
• Collegare l’apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato

il ricevitore.
• Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV specializzato per assistenza.

Il presente apparecchio è conforme alle direttive contenute nella parte 15 della normativa 
emanata dalla FCC. L’operatività dell’apparecchio è soggetta alle seguenti due condizioni:



1. L’apparecchio non deve generare interferenze dannose.
2. L’apparecchio deve accettare qualsiasi interferenza in ricezione, incluse quelle che 
potrebbero causarne una modalità di funzionamento indesiderata.

Modifiche non autorizzate dal Produttore potrebbero annullare il diritto dell’Utente di 
operare con l’apparecchio. L’apparecchio è conforme ai limiti per l’esposizione a radiazioni a 
radiofrequenza stabiliti dalla FCC per un ambiente non controllato. Questo trasmettitore 
non deve essere collocato né messo in funzione congiuntamente a un’altra antenna o a un 
altro trasmettitore.

Informazioni sulla garanzia
Tutti i prodotti My Arcade vengono forniti con una garanzia limitata e sono stati sottoposti a 
un’intensiva serie di collaudi che ne ha assicurato il più alto livello di a�idabilità e 
compatibilità. Benché il verificarsi di un problema debba essere ritenuto un evento 
altamente improbabile, non è tuttavia possibile escludere che durante l’utilizzo del prodotto 
si manifesti un difetto. My Arcade garantisce all’acquirente-consumatore originario che 
questo prodotto rimarrà privo di difetti di materiale o produzione per un periodo di 120 
giorni dalla data originaria dell’acquisto. 

Nell’eventualità di un difetto coperto dalla presente garanzia, My Arcade potrà decidere se 
riparare o sostituire il prodotto gratuitamente oppure se rimborsare il prezzo di acquisto 
originario. Se la richiesta di sostituzione riguarderà un prodotto non più disponibile, My 
Arcade, a suo insindacabile giudizio, potrà o�rire un 
prodotto comparabile.

In questa garanzia non sono inclusi danni derivanti dai normali processi di usura, da usi 
illeciti o impropri, da modifiche, da manomissioni o da qualsiasi altra causa non correlata ai 
materiali o alla produzione. La presente garanzia non è valida per prodotti utilizzati per 
scopi commerciali, professionali o commerciali.

Informazioni sui servizi
Per richiedere un intervento di riparazione su un prodotto difettoso coperto dalla garanzia di 
120 giorni, è necessario contattare l’Assistenza clienti in modo da ottenere un codice
di autorizzazione alla restituzione. My Arcade si riserva il diritto di richiedere la restituzione 
del prodotto difettoso e la prova di acquisto.

NOTA: senza il codice di autorizzazione alla restituzione, My Arcade non prenderà in 
considerazione alcun reclamo per prodotto difettoso.

Linea diretta dell’Assistenza clienti
877-999-3732 (solo USA e Canada)
310-222-1045 (altri paesi)

Indirizzo di posta elettronica dell’Assistenza clienti
support@MyArcadeGaming.com

Sito Web
www.MyArcadeGaming.com



Salva un albero. Registrati online.
Facendo una scelta ecologica, My Arcade ha stabilito che tutti i prodotti debbano essere 
registrati online. In questo modo, si eviterà la stampa di schede di registrazione cartacee. 
Tutte le informazioni utili per registrare il più recente acquisto di un prodotto My Arcade 
sono disponibili all’indirizzo www.MyArcadeGaming.com/product-registration.



Inclui
Retro Champ™, carregador CA e guia do usuário.

Leia e siga este guia do usuário com atenção.

PORTUGUÊS   _____        _____ 

1. Botões direcionais
2. Botõe RESET
3. Botõe SELECT
4. Botõe START
5. Botõe B
6. Botõe A
7. Botões de volume
8. Interruptor de energia  (     ) (    )
9. Interruptor de proporção 
(4:3 <-> 16:9)
10. Slot do cartucho NES™

11. Entrada do fone de ouvido (     )
12. Porta de carregamento (5V IN)
13. LED indicador de bateria (        ) 
14. CLEANING KIT (kit de limpeza)
15. LED indicador do CONTROLE 1
16. Porta da HDMI OUT (saída HDMI)
17. LED indicador do CONTROLE 2
18. Suporte para manter em pé
19. Slot do cartucho Famicom™
20. Interruptor de RELEASE (liberação)
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Funções dos botões e portas
NOTA: as funções dos botões podem variar conforme o jogo.

Botões direcionais – para rolagem pelas opções do menu e movimento durante o jogo.

Botão RESET – para redefinir o console e retornar ao menu principal do jogo.

Botão SELECT – a função varia conforme o jogo.

Botão START – para iniciar e pausar um jogo.

Botões A e B – botões de ação do jogo, a função varia conforme o jogo.

Botões de volume – para aumentar ou diminuir o volume.

Interruptor de energia – ligar (   ) e desligar (   ) o console.

Interruptor de proporção (4:3 <-> 16:9) – para alternar entre as exibições de tela
4:3 e 16:9.

Slot do cartucho NES™ – inserir o cartucho NES™.

Entrada do fone de ouvido (     ) – para usar com fones de ouvido de 3,5 mm.

Porta de carregamento (entrada de 5 V) – para carregar o dispositivo usando o 
carregador CA Micro-USB incluso.

LED indicador de bateria (          ) – indica quando a bateria está baixa ou carregando.

CLEANING KIT (kit de limpeza) – compartimento portátil que armazena produtos
de limpeza.

LEDs indicadores dos CONTROLES 1 e 2 – mostram quando os controles sem fio (não 
inclusos) estão conectados ao modo de emparelhamento Retro Champ™ mencionado.

Porta da HDMI OUT (saída HDMI) – para mostrar a tela em sua TV.

Slot do cartucho Famicom™ – inserir o cartucho Famicom™.

Interruptor de RELEASE (liberação) – para liberar o kit de limpeza do Retro Champ™.

Como carregar o Retro Champ™
NOTA: carregue completamente o Retro Champ™ antes de usá-lo.

1. Conecte a extremidade do Micro-USB do carregador CA incluso na porta do carregador 
localizada na parte superior do Retro Champ™. Conecte a outra extremidade do carregador 
CA em uma fonte de energia.

Laranja sólido – o dispositivo está sendo carregado.



Laranja piscante – bateria baixa, carregue ou conecte o carregador CA incluso.
Branco sólido – o dispositivo está totalmente carregado.

Como jogar jogos do NES™ no Retro Champ™
NOTA: antes de inserir o cartucho, certifique-se de que ele esteja livre de sujeiras e detritos 
que possam ocasionar o não funcionamento com o Retro Champ™. Recomendamos limpar 
os contatos do cartucho com um pano de algodão seco. 

1. Insira gentilmente um cartucho NES™ com a etiqueta virada para frente no slot do 
cartucho NES™ na parte superior do Retro Champ™.
2. Ligue o Retro Champ™ movendo o interruptor de energia de (   ) para (   ).
3. Use os botões direcionais para navegar pelo menu do jogo e começar a jogar.
4. Para remover o cartucho, desligue o dispositivo e remova-o gentilmente do Retro Champ™.

NOTA: se o cartucho não funcionar com o Retro Champ™, tente limpá-lo. Se ele ainda não 
funcionar, seu cartucho poderá não estar funcional ou poderá precisar de limpeza adicional.

Como jogar jogos do Famicom™ no Retro Champ™ 
NOTA: antes de inserir o cartucho, certifique-se de que ele esteja livre de sujeiras e detritos 
que possam ocasionar o não funcionamento com o Retro Champ™. Recomendamos limpar 
os contatos com um pano de algodão seco. 

1. Insira gentilmente um cartucho Famicom™ com a etiqueta voltada para trás no slot 
inferior no Retro Champ™.
2. Ligue o Retro Champ™.
3. Use os botões direcionais para navegar pelo menu do jogo e começar a jogar.
4. Para remover o cartucho, desligue o dispositivo e remova-o gentilmente do Retro Champ™.

NOTA: se o cartucho não funcionar com o Retro Champ™, tente limpá-lo. Se ele ainda não 
funcionar, seu cartucho poderá não estar funcional ou poderá precisar de limpeza adicional.

Como jogar com o Retro Champ™ em uma TV HD
1. Com o dispositivo desligado, conecte uma extremidade de um cabo HDMI® (não incluso) 
na porta da HDMI out (saida) na parte de trás do Retro Champ™.
2. Conecte a outra extremidade do cabo na porta HDMI® da sua TV. 
3. Confirme se sua televisão está na entrada de vídeo adequada.

NOTAS: 
• Quando o Retro Champ™ estiver conectado à sua TV, a tela no Retro Champ™ desligará.
• A proporção funcionará em 4:3 e 16:9 ao usar o Retro Champ™ em uma TV.
• Os botões direcionais no Retro Champ™ ainda funcionarão enquanto o console estiver

conectado à TV por um cabo HDMI®.

Como conectar controles sem fio (não inclusos) com seu Retro Champ™
1. Insira as baterias na parte de trás do Super GamePad (não incluso). 
2. Ligue o Retro Champ™. Assim que ligar o Retro Champ™, os LEDs indicadores do 
CONTROLE na parte de trás do Retro Champ™ piscarão e desligarão.
3. Pressione o botão de início no Super GamePad.
4. Quando emparelhado, o LED indicador do controle ficará na cor branco sólido.



5. Se estiver usando o Super GamePad secundário para jogos com dois jogadores, siga as 
mesmas instruções para conectar o controle 2.

NOTA: o Retro Champ™ é compatível apenas com o My Arcade® Super GamePad e não 
deve ser usado com controles de terceiros. Para comprar nosso Super GamePad, acesse 
nosso site: https://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

Como usar o CLEANING KIT (kit de limpeza)
1. Deslize, da direita para a esquerda, o interruptor de RELEASE (liberação) localizado na 
parte inferior do Retro Champ™.
2. Segurando o interruptor de RELEASE (liberação) no lado esquerdo, deslize o Kit de 
limpeza para baixo e remova-o do Retro Champ™.
3. Pressione o botão OPEN no Kit de limpeza e separe as duas partes para exibir a 
embalagem da solução de limpeza (inclusa) e os panos de algodão.
4. Para colocar de volta, conecte as partes e deslize o CLEANING KIT (kit de limpeza) de 
volta para o lugar no Retro Champ™.

NOTA: a solução de limpeza não estará inclusa, mas a embalagem da solução de limpeza 
poderá ser usada para armazenar sua solução de limpeza de contato de preferência. 
Somente use soluções apropriadas para limpeza dos contatos. Não use água ou outras 
soluções não apropriadas para limpar os contatos elétricos.

Como limpar seus cartuchos
1. Use um pano de algodão seco e limpe gentilmente os dois lados dos contatos.
2. Se os contatos ainda estiverem sujos, molhe o pano de algodão com uma solução de 
limpeza de contato ou álcool e limpe gentilmente os dois lados dos contatos. Não molhe 
em excesso. Limpe com um pano de algodão seco.

NOTA: qualquer tipo de solução (álcool ou solução de limpeza de contato) deve ser a 
última opção ao limpar seus cartuchos. Sempre tente limpar primeiro com panos de 
algodão secos.

Perguntas frequentes
Problema: Meu cartucho não funciona.
Solução: Certifique-se de que seu cartucho é compatível com outros consoles (NES™ ou 
Famicom™ original). Com o tempo, os pinos de alguns cartuchos ficam desgastados ou 
quebram. Infelizmente, nesses casos, o cartucho não funcionará mais e isso não é 
considerado um defeito do Retro Champ™, mas um caso em que o cartucho do jogo não 
funciona mais devido a danos ou tempo de uso. Para limpar o cartucho, consulte nossa 
seção "Como limpar seus cartuchos". Novamente, observe que qualquer tipo de solução 
deve ser a última opção ao limpar seus cartuchos. Sempre tente limpar primeiro com um 
pano de algodão seco.

Problema: O Retro Champ™ não liga.
Solução: No evento improvável de seu Retro Champ™ não ligar, certifique-se de que o 
console esteja totalmente carregado antes de tentar ligá-lo. Consulte a seção "Como 
carregar o Retro Champ™" para instruções de carregamento.

Problema: A tela está pixelada ou congelada.



Solução: Desligue o Retro Champ™ por cinco segundos e ligue-o novamente. Certifique-se 
de que o Retro Champ™ esteja totalmente carregado.

Informações da FCC
Esse equipamento foi testado e comprovado como estando de acordo com os limites para 
um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses 
limites foram projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferências 
prejudiciais em uma instalação residencial. Esse equipamento gera, usa e pode emitir 
energia de radiofrequência e, se não instalado e utilizado de acordo com as instruções, 
pode causar interferências prejudiciais em comunicações por rádio. No entanto, não há 
nenhuma garantia de que interferências não ocorrerão em uma determinada instalação.
 
Se esse equipamento causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, o 
que pode ser determinado desligando e ligando o equipamento, o usuário será encorajado 
a tentar corrigir a interferência com uma ou mais das seguintes medidas:

• Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
• Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
• Conecte o equipamento a uma saída em um circuito diferente do qual o receptor

está conectado.
• Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

O equipamento está de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita 
às duas condições a seguir:
1. O equipamento não pode causar interferências prejudiciais.
2. O equipamento precisa aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência 
que possa causar operação indesejada.

Modificações não autorizadas pelo fabricante podem anular a autoridade do usuário para 
operar o dispositivo. O equipamento está de acordo com os limites de exposição de 
radiação RF da FCC referentes a um ambiente não controlado. O transmissor não deve 
estar na mesma localização ou operando em conjunto com outra antena 
ou transmissor.

Informações sobre garantia
Todos os produtos My Arcade têm garantia limitada e foram submetidos a uma série 
rigorosa de testes para garantir o nível máximo de confiabilidade e compatibilidade. É 
improvável que você encontre algum problema, mas, caso um defeito se torne aparente 
durante a utilização do produto, a My Arcade garante ao comprador individual original que 
o produto estará isento de defeitos de material e mão de obra por um período de 120 dias 
após a data da compra original. 
 
Se um defeito coberto por esta garantia ocorrer em um produto adquirido nos EUA ou no 
Canadá, a My Arcade, a seu critério, efetuará o reparo ou a substituição do produto 
adquirido sem custo, ou reembolsará o preço de compra original. Se for necessária a 
substituição e o produto não estiver mais disponível, poderá ser feita a substituição por um 
produto comparável, a critério exclusivo da My Arcade. No caso de produtos My Arcade 
adquiridos fora dos EUA e Canadá, solicite informações à loja onde o produto foi adquirido.
 
Esta garantia não cobre desgaste normal, uso abusivo ou mau uso, modificação, 



adulteração ou qualquer outra causa que não esteja relacionada a materiais ou mão de 
obra. Esta garantia não vale para produtos usados para fins industriais, profissionais ou 
comerciais.

Informações sobre assistência
Para obter assistência para um produto defeituoso dentro da política de garantia de 120 
dias, procure o Atendimento ao Consumidor para obter um número de autorização de 
devolução. A My Arcade reserva-se o direito de exigir a devolução do produto defeituoso e 
a comprovação da compra. 

NOTA: A My Arcade não efetuará o processamento de reivindicações por produtos 
defeituosos sem um número de autorização de devolução.

Linha direta de atendimento ao consumidor
877-999-3732 (somente EUA e Canadá) 
ou 310-222-1045 (internacional)

E-mail de atendimento ao consumidor
support@MyArcadeGaming.com

Site
www.MyArcadeGaming.com

Salve uma árvore, faça a inscrição online
A My Arcade tomou a decisão ecológica de registrar todos os produtos online. Isso evita a 
impressão de cartões de registro em papel. Todas as informações necessárias para você 
registrar sua recente compra da My Arcade estão disponíveis em:
www.MyArcadeGaming.com/product-registration 



Im Lieferumfang enthalten
Retro Champ™ Konsole, AC-Ladegerät und Bedienungsanleitung.

Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig durch und befolgen Sie
alle Anweisungen.

DEUTSCHE                    _______

1. Steuerkreuz
2. RESET-Taste
3. SELECT-Taste
4. START-Taste
5. B-Taste
6. A-Taste
7. Lautstärkeregler
8. Netzschalter (     ) (    )
9. Bildformat-Taste (4:3 <-> 16:9)
10. Steckplatz für NES™-Kassette

11. Kopfhöreranschluss (     )
12. Ladeanschluss (5 V IN)
13. Batterieanzeige-LED (        ) 
14. CLEANING KIT (Reinigungsset)
15. Anzeige-LED CONTROLLER 1
16. HDMI-Ausgang
17. Anzeige-LED CONTROLLER 2
18. Ständer
19. Steckplatz für Famicom™-Kassette
20. RELEASE-Schalter
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Tasten- und Anschlussfunktionen
HINWEIS: Die Tastenfunktionen können je nach Spiel variieren.

Steuerkreuz – Scrollen durch Menüoptionen und Bewegung im Spiel.

RESET-Taste – Zurücksetzen der Konsole und Rückkehr zum Startmenü des Spiels.

SELECT-Taste – Die Funktion variiert je nach Spiel.

START-Taste – Starten oder Anhalten eines Spiels.

Tasten „A“ und „B“ – Tasten für Aktionen im Spiel, die Funktion variiert je nach Spiel.

Lautstärketasten – Erhöhen oder Senken der Lautstärke.

Netzschalter – Ein- (   ) und Ausschalten (   ) der Konsole.

Bildformat-Taste (4:3 <-> 16:9) – Umschalten des Bildformats zwischen 4:3 und 16:9.

Steckplatz für NES™-Kassette – Zum Einsetzen einer NES™-Kassette.

Kopfhöreranschluss (     ) – Zur Verwendung mit 3,5-mm-Kopf- oder Ohrhörern.

Ladeanschluss (5 V IN) – Zum Laden des Geräts über den im Lieferumfang enthaltenen 
Micro-USB-AC-Ladegerät.

Batterieanzeige-LED (        ) – Zeigt an, wenn der Batteriestand schwach ist oder die 
Batterie aufgeladen wird.

CLEANING KIT (Reinigungsset) – Mobiles Fach mit Reinigungsutensilien.

CONTROLLER 1 und 2 Anzeige-LEDs – Zeigen an, wenn die drahtlosen Controller (nicht 
im Lieferumfang enthalten) über den erwähnten Retro Champ™ Kopplungsmodus 
verbunden sind.

HDMI-Ausgang – Zur Anzeige Ihres Bildschirms auf einem Fernseher.

Steckplatz für Famicom™-Kassette – Zum Einsetzen einer Famicom™-Kassette.

RELEASE-Schalter – Zur Freigabe des CLEANING KIT (Reinugungssets) aus dem
Retro Champ™.

Laden des Retro Champ™
HINWEIS: Der Retro Champ™ sollte vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen werden.

1. Schließen Sie das Micro-USB-Ende des beiliegenden AC-Ladegeräts an den 
Ladeanschluss auf der Oberseite des Retro Champ™ an. Verbinden Sie das andere Ende 
des AC-Ladegeräts mit einer Energiequelle.



Dauerhaft orange leuchtend – Gerät wird geladen.
Orange blinkend – Niedriger Batteriestand, bitte aufladen oder das beiliegende 
AC-Ladegerät anschließen.
Dauerhaft weiß leuchtend – Gerät ist vollständig geladen.

Spielen von NES™-Spielen auf dem Retro Champ™
HINWEIS: Stellen Sie vor dem Einsetzen einer Kassette sicher, dass diese frei von 
Verschmutzungen und Partikeln ist, da sie sonst möglicherweise nicht einwandfrei mit dem 
Retro Champ™ funktioniert. Wir empfehlen, die Kontakte der Kassette mit einem trockenen 
Wattestäbchen zu reinigen. 

1. Setzen Sie die NES™-Kassette mit dem Etikett nach vorn in ihren Steckplatz auf der 
Oberseite des Retro Champ™ ein.
2. Schalten Sie den Retro Champ™ ein, indem Sie den Netzschalter von (   ) nach
(   ) bewegen.
3. Navigieren Sie mithilfe des Steuerkreuzes und der Tasten durch das Spielmenü und
beginnen Sie das Spiel.
4. Schalten Sie zum Entfernen der Kassette das Gerät aus und ziehen Sie die Kassette 
vorsichtig aus dem Retro Champ™.

HINWEIS: Wenn die Kassette nicht auf dem Retro Champ™ abgespielt wird, versuchen Sie, 
sie zu reinigen. Sollte Sie dann noch immer nicht funktionieren, ist sie möglicherweise nicht 
funktionstüchtig oder muss noch weiter gereinigt werden.

Spielen von Famicom™-Spielen auf dem Retro Champ™ 
HINWEIS: Stellen Sie vor dem Einsetzen einer Kassette sicher, dass diese frei von 
Verschmutzungen und Partikeln ist, da sie sonst möglicherweise nicht einwandfrei mit dem 
Retro Champ™ funktioniert. Wir empfehlen, die Kontakte mit einem trockenen 
Wattestäbchen zu reinigen. 

1. Setzen Sie die Famicom™-Kassette vorsichtig mit dem Etikett nach hinten in den 
Steckplatz auf der Unterseite des Retro Champ™ ein.
2. Schalten Sie den Retro Champ™ ein.
3. Navigieren Sie mithilfe des Steuerkreuzes und der Tasten durch das Spielmenü und
beginnen Sie das Spiel.
4. Schalten Sie zum Entfernen der Kassette das Gerät aus und ziehen Sie die Kassette sanft 
aus dem Retro Champ™.

HINWEIS: Wenn die Kassette nicht auf dem Retro Champ™ abgespielt wird, versuchen Sie, 
sie zu reinigen. Sollte Sie dann noch immer nicht funktionieren, ist sie möglicherweise nicht 
funktionstüchtig oder muss noch weiter gereinigt werden.

Spielen mit dem Retro Champ™ auf einem HD-Fernseher
1. Schließen Sie bei ausgeschaltetem Gerät ein Ende eines HDMI®-Kabels (nicht im 
Lieferumfang enthalten) an den HDMI-Ausgang auf der Rückseite des Retro Champ™ an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den HDMI®-Anschluss Ihres
Fernsehers an. 
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät auf den passenden Videoeingang eingestellt ist.



HINWEISE: 
• Wenn der Retro Champ™ an einen Fernseher angeschlossen ist, schaltet sich der Bildschirm

des Retro Champ™ aus.
• Das Bildformat ist bei Verwendung des Retro Champ™ mit einem Fernseher sowohl in 4:3

als auch in 16:9 verfügbar.
• Steuerkreuz und Tasten des Retro Champ™ behalten ihre Funktionen, wenn die Konsole

über ein HDMI®-Kabel an einen Fernseher angeschlossen ist.

Verbinden von drahtlosen Controllern (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Ihrem 
Retro Champ™
1. Setzen Sie Batterien in die Rückseite des Super GamePad (nicht im Lieferumfang 
enthalten) ein. 
2. Schalten Sie den Retro Champ™ ein. Die CONTROLLER-Anzeige-LEDs auf der Rückseite 
des Retro Champ™ blinken und erlöschen, wenn der Retro Champ™ eingeschaltet wird.
3. Drücken Sie die Home-Taste am Super GamePad.
4. Sobald die Kopplung erfolgt ist, beginnt die Controller-Anzeige-LED, dauerhaft weiß
zu leuchten.
5. Bei Verwendung eines zweiten Super GamePad für Spiele mit zwei Spielern schließen 
Sie den zweiten Controller ebenfalls gemäß der obigen Anleitung an.

HINWEIS: Der Retro Champ™ ist ausschließlich mit dem My Arcade® Super GamePad 
kompatibel und darf nicht mit Controllern anderer Hersteller verwendet werden. Das Super 
GamePad können Sie über unsere Website erwerben: 
https://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

Verwendung des CLEANING KIT (Reinigungssets)
1. Schieben Sie den RELEASE-Schalter auf der Unterseite des Retro Champ™ von rechts 
nach links.
2. Halten Sie den RELEASE-Schalter auf der linken Seite, während Sie das Reinigungsset 
aus dem Retro Champ™ entnehmen.
3. Drücken Sie die OPEN-Taste auf dem Reinigungsset, um die beiden Teile zu trennen und 
die Flasche für die Reinigungslösung (enthalten) und die Wattestäbchen zu entnehmen.
4. Um das Reinigungsset wieder einzusetzen, verbinden Sie beide Teile wieder miteinander 
und setzen Sie das Reinigungsset an seinen Platz im Retro Champ™ zurück.

HINWEIS: Reinigungslösung ist nicht im Lieferumfang enthalten; Sie können die Flasche 
mit einer Kontaktreinigungslösung Ihrer Wahl befüllen. Verwenden Sie nur eine zur 
Reinigung von Kontakten geeignete Lösung. Verwenden Sie weder Wasser noch andere 
Lösungen, die nicht für die Reinigung elektrischer Kontakte geeignet sind.

Reinigung Ihrer Kassetten
1. Wischen Sie mit einem trockenen Wattestäbchen vorsichtig über beide Seiten
der Kontakte.
2. Sollten die Kontakte danach noch nicht sauber sein, feuchten Sie das Wattestäbchen mit 
Alkohol oder Kontaktreinigungslösung an und wischen Sie erneut beide Seiten der 
Kontakte ab. Das Wattestäbchen sollte nur feucht, nicht nass sein. Wischen Sie mit einem 
trockenen Wattestäbchen nach.

HINWEIS: Jede Art von Reinigungslösung (ob Alkohol oder Kontaktreinigungslösung) sollte 
stets das letzte Mittel bei der Reinigung Ihrer Kassetten sein. Versuchen Sie es stets zuerst 



mit trockenen Wattestäbchen.

Häufig gestellte Fragen
Fehler: Meine Kassette wird nicht abgespielt.
Lösung: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kassette auf anderen Konsolen funktioniert 
(original NES™, original Famicom™). Mit der Zeit nutzen sich die Kontakte einiger Kassetten 
teilweise oder vollständig ab. In diesen Fällen ist die Kassette leider nicht mehr 
funktionstüchtig. Dies ist kein Fehler des Retro Champ™; die Spielkassette lässt sich 
lediglich aufgrund von Beschädigung/Abnutzung nicht mehr abspielen. Sie können 
versuchen, Ihre Kassette gemäß der Anweisungen im Abschnitt „Reinigung Ihrer Kassetten“ 
zu reinigen und so wieder funktionstüchtig zu machen. Bitte beachten Sie auch hier, dass 
jede Art von Reinigungslösung stets das letzte Mittel bei der Reinigung Ihrer Kassetten sein 
sollte. Versuchen Sie es stets zuerst mit einem trockenen Wattestäbchen.

Fehler: Der Retro Champ™ lässt sich nicht einschalten.
Lösung: In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Ihr Retro Champ™ sich nicht einschalten 
lässt, stellen Sie sicher, dass die Konsole vollständig aufgeladen ist und versuchen Sie dann, 
sie einzuschalten. Anweisungen zum Aufladen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Laden 
des Retro Champ™“.

Fehler: Der Bildschirm erscheint verpixelt oder „friert ein“.
Lösung: Schalten Sie den Retro Champ™ für 5 Sekunden aus und dann wieder ein. 
Vergewissern Sie sich, dass der Retro Champ™ vollständig aufgeladen ist.

FCC-Hinweise
Dieses Gerät wurde getestet und hält die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B 
gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften ein. Diese Einschränkungen sollen einen 
angemessenen Schutz gegen gesundheitsgefährdende Strahlungen im häuslichen Bereich 
sicherstellen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzstrahlung 
ausstrahlen, und kann zu Beeinträchtigungen bei Funkverbindungen führen, wenn es nicht 
in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird. Es 
besteht allerdings keine Garantie, dass es bei einer bestimmten Installation zu keiner 
Störung kommt. 
Verursacht dieses Gerät Störungen im Rundfunk- und Fernsehempfang, was durch Aus- 
und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, kann der Benutzer die Störung durch 
eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

• Ausrichtung und Lage der Empfangsantenne verändern.
• Die Entfernung zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern.
• Das Gerät mit der Steckdose eines anderen Stromkreises als des Stromkreises, in dem der

Receiver angeschlossen ist, verbinden.
• Den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Unterstützung bitten.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden 
beiden Bedingungen:
1. Dieses Gerät verursacht keine gesundheitsgefährdende Strahlung.
2. Dieses Gerät muss den Empfang von Störungen zulassen, einschließlich solcher 
Störungen, die seinen Betrieb beeinträchtigen.
Änderungen, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden, können die Nutzungsrechte 
durch den Anwender ungültig machen. Dieses Gerät entspricht den 



FCC-RF-Strahlungsgrenzwerten für unkontrollierte Umgebungen. Der Sender darf sich 
nicht in der Nähe einer anderen Antenne oder eines Senders befinden oder gemeinsam mit 
diesen genutzt werden.

Hinweise zur Garantie
Alle Produkte von My Arcade verfügen über eine beschränkte Garantie und wurden einer 
Reihe von sorgfältigen Prüfungen unterzogen, um ein höchstmögliches Maß an 
Betriebssicherheit und Kompatibilität zu gewährleisten. In der Regel treten bei der Nutzung 
dieses Produkts keine Probleme auf. Sollten Sie jedoch während der Nutzung eine 
Fehlfunktion erleben, garantiert My Arcade dem ursprünglichen Käufer des Produkts für 
einen Zeitraum von 120 Tagen ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs ein von 
Material- und Herstellungsfehlern freies Produkt.

Sollte im Rahmen dieser Garantie eine Fehlfunktion auftreten, wird My Arcade das 
erworbene Produkt gebührenfrei wahlweise reparieren oder ersetzen, jedoch nicht den 
ursprünglichen Kaufpreis zurückerstatten. Wenn Sie einen Ersatz benötigen, Ihr Produkt 
jedoch nicht länger erhältlich ist, behält sich My Arcade vor, nach eigenem Ermessen ein 
vergleichbares Produkt als Ersatz zur Verfügung zu stellen. 

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf die normale Abnutzung, den falschen Gebrauch oder 
Missbrauch des Geräts sowie auf Änderungen, Manipulationen oder andere 
Fehlerursachen, die sich nicht aus den Materialien oder der Herstellung ergeben. Diese 
Garantie erstreckt sich nicht auf Produkte für den industriellen, beruflichen oder 
kommerziellen Gebrauch.
 
Hinweise zum Kundendienst
Kontaktieren Sie bei Fehlern am Produkt, die durch die 120-Tage-Garantie abgedeckt 
werden, den Kundendienst, um eine Autorisierungsnummer für die Rückgabe zu erhalten. 
My Arcade behält sich das Recht vor die Rückgabe des fehlerhaften Produkts und einen 
Nachweis über den Kauf zu verlangen. 

HINWEIS: My Arcade bearbeitet keine aus einem fehlerhaften Produkt resultierenden 
Ansprüche ohne eine Autorisierungsnummer für die Rückgabe.

Kundendienst-Hotline
877-999-3732 (nur USA und Kanada) 
oder 310-222-1045 (weltweit)

E-Mail-Adresse des Kundendienstes
support@MyArcadeGaming.com

Website
www.MyArcadeGaming.com 

Registrieren Sie sich online und retten Sie einen Baum.
My Arcade hat sich aus Umweltschutzgründen dafür entschieden, alle Produkte online 
registrieren zu lassen. Auf Papier gedruckte Registrierungskarten werden dadurch nicht 
länger benötigt. Alle Informationen, die Sie für die Registrierung Ihres neu erworbenen 
Produkts von My Arcade benötigen, finden Sie unter: 
www.MyArcadeGaming.com/product-registration



In dit pakket
Retro Champ™-console, netstroomoplader en gebruikershandleiding.

Lees aandachtig volgende gebruikershandleiding.

NEDERLANDS            ________

1. Richtingsknoppen
2. RESET-knop
3. SELECT-knop
4. START-knop
5. B-knop
6. A-knop
7. Volumeknoppen
8. Aan-uitknop (     ) (     )
9. Beeldverhoudingsknop (4:3 <-> 16:9)
10. Sleuf voor NES™-cartridge

11. Koptelefoonaansluiting (     )
12. Oplaadpoort (5 V IN)
13. Led-indicator batterij  (        ) 
14. CLEANING KIT (schoonmaakset)
15. Led-indicator CONTROLLER 1
16. HDMI-poort UIT
17. Led-indicator CONTROLLER 2
18. Standaard
19. Sleuf voor Famicom™-cartridge
20. RELEASE-schakelaar
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Knop-en poortfuncties
OPMERKING: De functies van de knoppen kunnen per spel verschillen.

Richtingsknoppen - hiermee kun je door de menu-opties scrollen en bewegen tijdens
het spelen.

RESET-knop - hiermee kun je de console resetten en teruggaan naar het hoofdmenu van 
het spel.

SELECT-knop - functie verschilt per game.

START-knop - hiermee kun je de game starten en pauzeren.

A- en B-knoppen - dit zijn actieknoppen; de functie verschilt per game.

Volumeknoppen - hiermee zet je het volume hoger en lager.

Aan-uitknop - hiermee zet je de console aan (   ) en uit (   ).

Beeldverhoudingsknop (4:3 <-> 16:9) - hiermee kun je schakelen tussen een 
beeldverhouding van 4:3 en 16:9.

Sleuf voor NES™-cartridge - hier kun je de NES™-cartridge plaatsen.

Koptelefoonaansluiting (     ) - geschikt voor een koptelefoon of oortjes met een 3,5 
mm-aansluiting.

Oplaadpoort (5 V IN) - hiermee kun je het apparaat opladen met behulp van de 
meegeleverde Micro-USB-kabel.

Led-indicator batterij (        ) - geeft aan wanneer de batterij bijna leeg is of
wordt opgeladen.

CLEANING KIT (schoonmaakset) - draagbaar vak voor schoonmaakbenodigdheden.

Led-indicators CONTROLLER 1 en 2 - geeft aan wanneer de draadloze controllers (niet 
inbegrepen) verbonden zijn met de vermelde Retro Champ™-koppelmodus.

HDMI-poort UIT - hiermee kun je het scherm weergeven op je tv.

Sleuf voor Famicom™-cartridge - hier kun je de Famicom™-cartridge plaatsen.

RELEASE-schakelaar - hiermee haal je de CLEANING KIT (schoonmaakset) uit de 
Retro Champ™.

De Retro Champ™ opladen
OPMERKING: Laad de Retro Champ™ vóór gebruik volledig op.

1. Plug het Micro-USB-uiteinde van de meegeleverde netstroomoplader in de oplaadpoort 



bovenop de Retro Champ™. Plug het andere uiteinde van de netstroomoplader in
een voedingsbron.

Brandt oranje: het apparaat wordt opgeladen.
Knippert oranje: batterij bijna leeg, laad het apparaat op of sluit de meegeleverde 
netstroomoplader aan.
Brandt wit: apparaat is volledig opgeladen.

NES™-games spelen op de Retro Champ™
OPMERKING: Zorg ervoor dat de cartridge voor gebruik schoon en droog is, zodat deze 
goed werkt met de Retro Champ™. We raden aan de contacten op de cartridge schoon te 
maken met een droog wattenstaafje. 

1. Plaats voorzichtig een NES™-cartridge met het label naar voren in de sleuf voor de
NES™-cartridge bovenin de Retro Champ™.
2. Schakel de Retro Champ™ in door de aan-uitknop van (   ) op (   ) te zetten.
3. Gebruik de richtingsknoppen om door het game-menu te navigeren en
te beginnen met spelen.
4. Als je de cartridge wilt verwijderen, schakel dan het apparaat uit en trek de cartridge 
voorzichtig uit de Retro Champ™.

OPMERKING: Als je cartridge niet werkt in de Retro Champ™, maak deze dan schoon. Als 
de cartridge nog steeds niet werkt, is deze mogelijk defect of moet de cartridge beter 
worden schoongemaakt.

Famicom™-games spelen op de Retro Champ™ 
OPMERKING: Zorg ervoor dat de cartridge voor gebruik schoon en droog is, zodat deze 
goed werkt met de Retro Champ™. We raden aan de contacten schoon te maken met een 
droog wattenstaafje. 

1. Plaats voorzichtig een Famicom™-cartridge met het label naar achteren in de sleuf voor 
de Famicom™-cartridge onderaan de Retro Champ™.
2. Schakel de Retro Champ™ in.
3. Gebruik de richtingsknoppen om door het game-menu te navigeren en
te beginnen met spelen.
4. Als je de cartridge wilt verwijderen, schakel dan het apparaat uit en trek de cartridge 
voorzichtig uit de Retro Champ™.

OPMERKING: Als je cartridge niet werkt in de Retro Champ™, maak deze dan schoon. Als 
de cartridge nog steeds niet werkt, is deze mogelijk defect of moet de cartridge beter 
worden schoongemaakt.

De Retro Champ™ gebruiken met een HD-tv
1. Schakel het apparaat uit. Plug één uiteinde van een HDMI®-kabel (niet meegeleverd) in 
de HDMI-poort UIT achterop de Retro Champ™.
2. Plug het andere uiteinde van de kabel in de HDMI®-poort van je tv. 
3. Controleer of de tv is ingesteld op het juiste videosignaal.



OPMERKINGEN: 
• Wanneer de Retro Champ™ is aangesloten op een tv, gaat het scherm van de

Retro Champ™ uit.
• De beeldverhouding kan worden ingesteld op zowel 4:3 als 16:9 wanneer de Retro Champ™

wordt aangesloten op een tv.
• De richtingsknoppen op de Retro Champ™ werken zoals normaal wanneer de console via

en HDMI®-kabel is aangesloten op de tv.

Draadloze controllers (niet meegeleverd) aansluiten op de Retro Champ™
1. Plaats batterijen in de achterkant van de Super GamePad (niet meegeleverd). 
2. Schakel de Retro Champ™ in. Nadat de Retro Champ™ is ingeschakeld, gaan de 
CONTROLLER-led-indicators achterop de Retro Champ™ knipperen en daarna uit.
3. Druk op de homeknop van de Super GamePad.
4. Zodra de controller is gekoppeld, gaat de indicator-led wit branden.
5. Als je een tweede Super GamePad gebruikt voor games met twee spelers, volg dan 
dezelfde instructies om de tweede controller te koppelen.

OPMERKING: De Retro Champ™ is alleen compatibel met de My Arcade® Super GamePad 
en kan niet worden gebruikt met controllers van andere fabrikanten. Ga naar onze website 
om onze Super GamePad aan te scha�en:
https://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

De CLEANING KIT (schoonmaakset) gebruiken
1. Schuif de RELEASE-schakelaar onderaan de Retro Champ™ van links naar rechts.
2. Houd de RELEASE-schakelaar aan de linkerkant en schuif de schoonmaakset naar 
beneden en uit de Retro Champ™.
3. Druk op de OPEN-knop op de schoonmaakset en haal de twee delen uit elkaar om het 
meegeleverde flesje voor schoonmaakmiddel en wattenstaafjes te kunnen pakken.
4. Breng daarna de beide delen weer bij elkaar en schuif de schoonmaakset terug in de 
Retro Champ™.

OPMERKING: Schoonmaakmiddel is niet inbegrepen. Je kunt het flesje gebruiken om je 
eigen contactschoonmaakmiddel in op te bergen. Gebruik alleen schoonmaakmiddel dat 
geschikt is voor het schoonmaken van contacten. Gebruik geen water of andere 
schoonmaakmiddelen die niet geschikt zijn voor het schoonmaken van
elektrische contacten.

De cartridges schoonmaken
1. Gebruik een droog wattenstaafje en veeg voorzichtig langs beide kanten van
de contacten.
2. Als de contacten nog niet schoon zijn, doop dan het wattenstaafje in een alcoholoploss-
ing of schoonmaakmiddel voor contacten en veeg opnieuw voorzichtig langs beide kanten 
van de contacten. Zorg ervoor dat de contacten niet te nat worden. Maak de contacten 
droog met een droog wattenstaafje.

OPMERKING: Een alcoholoplossing of schoonmaakmiddel voor contacten is het laatste 
redmiddel voor het schoonmaken van je cartridges. Gebruik altijd eerst een
droog wattenstaafje.



Veelgestelde vragen
Probleem: Mijn cartridge werkt niet.
Oplossing: Controleer of je cartridge wel werkt met andere consoles (een originele NES™- 
of Famicom™-console). Na een tijdje kunnen de pinnetjes in een cartridge verslijten of 
breken. In dat geval werkt de cartridge helaas niet meer. Dit ligt niet aan de Retro Champ™, 
maar aan het feit dat de cartridge niet meer functioneert vanwege slijtage of ouderdom. 
Raadpleeg het gedeelte ‘De cartridges schoonmaken’ om te zien of dit helpt. Let op: 
Schoonmaakmiddel voor contacten is het laatste redmiddel voor het schoonmaken van je 
cartridges. Gebruik altijd eerst een droog wattenstaafje.

Probleem: De Retro Champ™ gaat niet aan.
Oplossing: Wanneer de Retro Champ™ niet aan gaat, controleer dan of de console volledig 
is opgeladen voordat je deze inschakelt. Raadpleeg het gedeelte ‘De Retro Champ™ 
opladen’ voor instructies.

Probleem: Het scherm is niet scherp of loopt vast.
Oplossing: Schakel de Retro Champ™ vijf seconden uit en schakel deze daarna weer in. 
Zorg ervoor dat de Retro Champ™ volledig is opgeladen.

FCC-informatie
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, 
conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn opgesteld om redelijke bescherming 
te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur 
genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet 
geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie 
van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie  dat er in een bepaalde 
installatie geen interferentie 
zal optreden.
Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio-of
televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te 
schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door een of meer 
van de volgende maatregelen:

• Heroriënteren of verplaatsen van de ontvangst antenne.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
• Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de

ontvanger is aangesloten.
• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de 
volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.    
2. Deze apparatuur moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een 
ongewenste werking kan veroorzaken.  

Wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het 
gebruik van dit apparaat ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan de FCC-limieten voor 
blootstelling aan radiostraling voor een    ongecontroleerde omgeving. Deze zender mag 
niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.



Garantiegegevens
Alle My Arcade-producten worden geleverd met een beperkte garantie en zijn 
onderworpen aan een grondige reeks tests om het hoogste niveau van betrouwbaarheid en  
compatibiliteit te garanderen. Het is onwaarschijnlijk dat u  enig probleem zult ondervinden, 
maar als een defect tijdens het gebruik van dit product zou blijken, garandeert My Arcade 
de oorspronkelijke  koper van de consument dat dit product gedurende 120 dagen vrij zal 
zijn van defecten in materiaal en vakmanschap. vanaf de datum van uw oorspronkelijke 
aankoop. 

Als een defect dat onder deze garantie valt, optreedt, zal My Arcade naar eigen 
goeddunken het gekochte product
kosteloos repareren of vervangen of de oorspronkelijke aankoopprijs terugbetalen. Als 
vervanging nodig is en uw product niet langer beschikbaar is, kan een vergelijkbaar 
product naar eigen goeddunken van My Arcade 
worden vervangen. 

Deze e garantie dekt geen normale slijtage, verkeerd gebruik of verkeerd gebruik, wijziging, 
knoeien of enige andere oorzaak die geen verband houdt met materiaal of vakmanschap. 
Deze garantie is niet van toepassing op producten die worden gebruikt voor industriële, 
professionele of commerciële doeleinden.     

Service-informatie
Neem voor service over een defect product onder het 120-dagen garantiebeleid contact op 
met de klantenservice voor een retourautorisatienummer. My Arcade behoudt zich het recht 
voor om de terugkeer van het defecte product en een aankoopbewijs te eisen. 

OPMERKING: My Arcade zal geen gebrekkige claims verwerken zonder een Return 
Authorization Number.    

Consumentenservice hotline 
+1 877-99-3732 (alleen VS en Canada)
of +1 310-22-1045 (internationaal)

Consumentenondersteuning e-mail
support@MyArcadeGaming.com

Website
www.MyArcadeGaming.com 

“Save a tree”
Online registreren My Arcade maakt het milieu vriendelijke keuze om alle producten online 
te laten registreren. Hiermee bespaart u het afdrukken van fysieke papieren 
registratiekaarten. Alle informatie die u nodig hebt om uw
recente My Arcade-aankoop te registreren, is beschikbaar op: 
www.MyArcadeGaming.com/product-registration



付属品
Retro Champ™コンソール、AC充電器、ユーザーガイド。

ご使用の前にこのユーザーガイドをよくお読みになり。

                                                 ___    

1. 十字ボタン
2. RESETボタン
3. SELECTボタン
4. STARTボタン
5. Bボタン
6. Aボタン
7. 音量ボタン
8. 電源スイッチ（     ）（    ）
9. アスペクト比スイッチ（4:3 <-> 16:9）
10. NES™カートリッジスロット

11. ヘッドフォン差し込み口（     ）
12. 電源ポート（5V IN）
13. バッテリーインジケーターLED（        ） 
14. クリーニングキット
15. コントローラ1インジケーターLED
16. HDMI OUTポート
17. コントローラ2インジケーターLED
18. キックスタンド
19. Famicom™カートリッジスロット
20. RELEASEスイッチ
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ボタンとポートの機能
注：ボタンの機能はゲームごとに異なる場合があります。

十字ボタン – メニューからゲームを選択したり、ゲームのプレイ中の移動に使用します。

RESETボタン – コンソールをリセットし、トップメニューに戻ります。

SELECTボタン – 機能はゲームによって異なります。

STARTボタン – ゲームを開始し、一時停止します。

A、Bボタン – ゲームのアクションボタンで、機能はゲームによって異なります。

音量ボタン – 音量を上げたり、下げたりします。

電源スイッチ – コンソールの電源をオン（   ）にしたりオフ（   ）にしたりします。

アスペクト比スイッチ（4:3 <-> 16:9） – 画面表示を4:3、16:9に切り替えます。

NES™カートリッジスロット – NES™カートリッジを挿入します。

ヘッドフォン差し込み口 - (      ) 3.5mmヘッドフォンまたはイヤホンを使用します。

充電ポート（5V IN） - 付属のMicro-USB ACアダプタでデバイスを充電します。

バッテリーインジケーターLED（          ） – 電池の残量が少なくなった場合または充電中に表
示します。

クリーニングキット - クリーニング用品が入ったポータブルキット。

コントローラ1&2インジケーターLED – ワイヤレスコントローラ（別売）が前述のRetro
Champ™ペアリングモードに接続されていることを示します。

HDMI OUTポート – 画面をテレビに映します。

Famicom™カートリッジスロット – Famicom™カートリッジを挿入します。

RELEASEスイッチ – Retro Champ™からクリーニングキットを外します。

Retro Champ™の充電方法
注：ご使用の前にRetro Champ™の充電を完了してください。

1.付属のAC充電器のMicro-USB端子をRetro Champ™の上部にある充電ポートに差し込みま
す。AC充電器のもう一方の端子を電源に差し込みます。

オレンジ色に点灯 – デバイスを充電中です。
オレンジ色に点滅 – 電池残量が少なくなっています。付属のAC充電器に接続してください。
白色に点灯 – デバイスの充電が完了しました。



Retro Champ™でNES™ゲームをプレイする方法
注：カートリッジを挿入する前に、Retro Champ™の動作不良の原因となる汚れやごみがカー
トリッジにないか確認してください。乾いた綿棒でカートリッジの接点をきれいにしておくこ
とをお勧めします。 

1. Retro Champ™の上部にあるNES™カートリッジスロットに、ラベルを前に向けた状態で
NES™カートリッジを静かに差し込みます。
2. 電源スイッチを（   ）から（   ）に動かしてRetro Champ™をオンにします。
3. 十字パッドとボタンを使用してゲームメニューを操作し、プレイを開始します。
4. カートリッジを取り外すには、デバイスの電源を切り、Retro Champ™から静かに
引き上げます。

注：カートリッジがRetro Champ™で動作しない場合は、きれいに拭いてください。それでも動
作しない場合は、カートリッジが機能していないか、さらにきれいにする必要があります。

Retro Champ™でFamicom™ゲームをプレイする方法 
注：カートリッジを挿入する前に、Retro Champ™の動作不良の原因となる汚れやごみがカー
トリッジにないか確認してください。乾いた綿棒で接点をきれいにしておくことをお勧めしま
す。 

1. Retro Champ™の底部にあるスロットに、Famicom™カートリッジをラベルを後ろ向きにして
静かに差し込みます。
2. Retro Champ™をオンにします。
3. 十字パッドとボタンを使用してゲームメニューを操作し、プレイを開始します。
4. カートリッジを取り外すには、デバイスの電源を切り、Retro Champ™から静かに
引き上げます。

注：カートリッジがRetro Champ™で動作しない場合は、きれいに拭いてください。それでも動
作しない場合は、カートリッジが機能していないか、さらに汚れを取り除く必要があります。

Retro Champ™をHD TVでプレイする方法
1. 電源を切った状態でHDMI®ケーブル（別売）の一方の端子をRetro Champ™背面のHDMI 
OUTポートに差し込みます。
2. ケーブルのもう一方の端子をテレビのHDMI®ポートに差し込みます。 
3. テレビが適切なビデオ入力に設定されていることを確認します。

注： 
• Retro Champ™がテレビに接続されている場合、Retro Champ™の画面は オフになります。
• テレビでRetro Champ™を使用する場合、アスペクト比は4:3および16:9の両方に対応可能で
す。

• Retro Champ™の十字パッドとボタンは、コンソールがHDMI®ケーブルでテレビに接続され
ている間も動作します。

ワイヤレスコントローラ（別売）をRetro Champ™に接続する方法
1. Super GamePad（別売）の裏面に電池を挿入します。 
2. Retro Champ™をオンにします。Retro Champ™の電源がオンになると、Retro Champ™の裏
面にあるコントローラインジケーターLEDが点滅し、電源がオフになります。
3. Super GamePadのペアリングボタンを押します。
4. ペアリングされると、コントローラインジケーターLEDが白く点灯します。



5. 2プレイヤーゲームで2つのSuper GamePadを使用している場合は、コントローラ2につい
ても同じ手順に従ってください。

注：Retro Champ™は、My Arcade® Super GamePadのみと互換性があり、その他のコントロー
ラを使用することはできません。Super GamePadのご購入には、こちらのウェブサイトをご覧
ください：https://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

クリーニングキットを使用するには
1. Retro Champ™の底部にあるRELEASEスイッチを右から左にスライドします。
2. RELEASEスイッチを左に押しながらクリーニングキットを下にスライドさせて、Retro 
Champ™から取り外します。
3. クリーニングキットのOPENボタンを押して2つのパーツに切り離します。洗浄液ボトル（付
属）と綿棒が収納されています。
4. 交換する場合は、パーツを接続してクリーニングキットをスライドさせてRetro Champ™に
戻します。

注：洗浄液は付属していませんが、ボトルに接点洗浄用液を入れて使用することができます。
接点のクリーニングには、適切な洗浄液のみを使用してください。水またはその他適切でな
い洗浄液を電子機器の接点のクリーニングに使用しないでください。

カートリッジのクリーニング方法
1. 乾いた綿棒を使用して、接点の両側をそっとブラッシングしてください。
2. それでも接点の汚れが取れない場合は、アルコールまたは接点洗浄液に綿棒を浸してか
ら、接点の両側をそっとブラッシングしてください。その際、濡らしすぎないように気を付けて
ください。乾いた綿棒できれいに拭いてください。

注：カートリッジをクリーニングする際、液体（アルコールまたは接点洗浄液）の使用最終手
段です。必ずはじめに、乾いた綿棒で数回お試しください。

よくある質問
問題：カートリッジが再生しない。
解決策：そのカートリッジが他のコンソール（オリジナルNES™、オリジナルFamicom™）で動作
するか確認してください。一部のカートリッジのピンは、時間が経つにつれて摩耗または破
損することがあります。残念ながらこういった場合、カートリッジは動作しなくなり、またRetro 
Champ™の欠陥ではなく単純にゲームのカートリッジが破損や経年劣化が原因で再生でき
なくなります。カートリッジをクリーニングするには、「カートリッジのクリーニング方法」セク
ションを参照して役立つ情報があるか確認してください。また、カートリッジのクリーニング
に液体を使用するのは最終手段であることに留意してください。必ずはじめに、乾いた綿棒
で数回お試しください。

問題：Retro Champ™の電源が入らない。
解決策：Retro Champ™がの電源が入らない場合は、コンソールの電源をオンにする前に、コ
ンソールの充電が完了していることを確認してください。充電については、「Retro Champ™の
充電方法」セクションを参照してください。

問題：画面がぼやけている、またはフリーズする。
解決策：Retro Champ™の電源を5秒間切り、電源を入れてください。Retro Champ™の充電が
完了しているか確認してください。



FCC 情報
この装置はテストの結果、FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル装置の制限に準拠し
ていることが証明
されています。これらの制限は、住宅地区で使用した場合に、有害な電波干渉から適正に保
護することを目的
としています。この装置は高周波エネルギーを発生、使用、放出する可能性があるため、説明
書に従って設置または使用しないと、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります
。ただし、特定の設置条件で電波干渉が起
こらないという保証はありません。
 
この装置がラジオやテレビに有害な干渉を引き起こしている場合は (装置をオフ/オンにし
て判断できます)、次
のいずれかの方法で干渉を是正することが推奨されます。 

• 受信アンテナの方向や位置を変える。
• 装置と受信機の距離を離す。
• 受信機を接続している回路とは別の回路の差し込みに装置を接続する。
• ラジオ/テレビの販売店、あるいは経験のある技術者に相談する。

本装置は FCC 規定パート 15 に準拠しています。次の 2 つの条件に従って使用してください。
1.本装置が有害な干渉を引き起こさないこと。
2.本装置が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある電波干渉を含め、あらゆる干渉を
受容できること。

製造業者の承認なしに変更を行うと、ユーザーは本デバイスを操作する権利を喪失すること
があります。本装置は、制御されていない環境に対して規定された FCC RF 被曝範囲に準拠
しています。本トランスミッタは、他
のアンテナまたはトランスミッタと同じ場所に設置したり、同時に操作しないでください。

保証に関する情報
My Arcade のすべての製品には限定保証が適用され、またすべての製品について一連の徹
底的な試験により最高水準の信頼性および互換性が確認されています。問題が生じる可能
性は低いものの、本製品の使用中に不具合
が明らかになった場合、My Arcade は製品を購入されたお客様本人に対し、本製品の購入日
から 120 日間は材料
および製造上の欠陥がないことを保証します。 
 
米国またはカナダで購入された製品に、本保証の対象となる不具合が発生した場合、My 
Arcade は購入された製品を無償にて修理または交換を行うか、購入金額を払い戻します。
交換が必要なものの、その製品が入手できない場合、My Arcade の独自の裁量により、同等
品をこれに代える場合もあります。米国およびカナダ以外で購入された My Arcade 製品に
つきましては、購入店舗に詳細をお問い合わせください。
 
通常の摩耗および裂け、不正または誤った使用、修正、改造または材料および製造に関連し
ないその他の原因については、本保証は一切適用されません。産業または専門的、商業目的
で使用される製品については、本保証は一切適用されません。

サービスに関する情報
120 日間の保証規定に基づく瑕疵製品の修理については、お客様サポートにお問い合わせく
ださい。返品認証番号を発行いたします。My Arcade は、瑕疵製品の返却および購入証明書



を要求する 権利を有します。 

注: My Arcade では、返品認証番号がない場合、瑕疵製品の補償の手続きを行わないもの 
とします。

お客様サポートホットライン
877-999-3732 (米国、カナダ専用) 
310-222-1045 (米国、カナダ以外)

お客様サポート電子メール
support@MyArcadeGaming.com

ウェブサイト
www.MyArcadeGaming.com

環境保護のため、オンラインでの登録をお願いいたします
My Arcade では、環境に配慮し、すべての製品の登録をオンラインで行っています。これによ
り、登録カードの印刷に使用する用紙削減に取り組んでいます。お買い求めいただきました 
My Arcade 製品を登録するために必要な情報は、以下を参照にしてください 
www.MyArcadeGaming.com/product-registration



ا�حتويات

وحدة التحكم ™Retro Champ ، وشاحن تيار مدد، ودليل ا�ستخدم.

ُرجى قراءة دليل ا�ستخدم هذا واتباعه بعناية قبل استخدام.
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1. لوحة التوجيه
2. زر RESET (إعادة التعي�)

3. زر SELECT (التحديد)
4. زر START (البدء)

B 5. زر
A 6. زر

7. أزرار مستوى الصوت
8. مفتاح التشغيل (     ) (    )

9. مفتاح نسبة الطول إ� العرض (4:3 <-> 16:9)
 NES™ 10. فتحة الخرطوشة

11. مقبس س�عات الرأس (     )
12. منفذ الشحن (إدخال 5 فولت)
(        ) LED 13. مؤ� البطارية

CLEANING KIT .14 (مجموعة أدوات التنظيف)
15. مؤ� LED لـ CONTROLLER (أداة التحكم) 1

HDMI OUT 16. منفذ
17. مؤ� LED لـ CONTROLLER (أداة التحكم) 2

18. سنادة
 Famicom™ 19. فتحة الخرطوشة
20. مفتاح RELEASE (التحرير)
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وظائف الزر وا�نفذ

ملحوظة: قد تختلف وظائف الزر » كل لعبة.

لوحة التوجيه – لتمرير خيارات القا³ة والحركة أثناء تشغيل اللعبة.

زر RESET (إعادة التعي�) – يعيد تعي� وحدة التحكم ويُرجع إ� القا³ة العلوية للعبة.

زر SELECT (التحديد) – تختلف وظيفته » كل لعبة.

زر START (البدء) – لبدء اللعبة وإيقافها مؤقتًا.

الزران A وB – ِزر¹ا إجراء اللعب، تختلف وظيفته� » كل لعبة.

أزرار مستوى الصوت – لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

مفتاح التشغيل – تشغيل وحدة التحكم (   ) وإيقاف تشغيلها (   ).

مفتاح نسبة الطول إ� العرض (4:3 <-> 16:9) – للتبديل ب� عرض الشاشة بنسبة 3:4 و9:61.

.NES ™ دخال خرطوشة½ –  NES™ فتحة الخرطوشة

مقبس س�عات الرأس (     ) – Àستخدامه مع س�عات الرأس أو س�عات ا¿ذن بحجم 3.5 مم.

.Micro-USB ددمنفذ الشحن (إدخال 5 فولت) – لشحن الجهاز باستخدام محّول التيار ا�

مؤ¥ البطارية LED (          ) – يشÂ إ� انخفاض البطارية أو شحنها.

مجموعة أدوات التنظيف - حجرة متنقلة تحمل مستلزمات التنظيف.

 مؤ¥ا LED لـ CONTROLLER (أدوات التحكم) 1 و2 – يشÂان إ� توصيل أدوات التحكم الÃسلكية

(غÂ مضمنة) إ� وضع اقان ™Retro Champ  ا�شار إليه.

منفذ HDMI OUT – لعرض شاشتك عÉ التلفاز الخاص بك.

.  Famicom™ دخال خرطوشة½ –  Famicom™ فتحة الخرطوشة

. Retro Champ™ (التحرير) – لتحرير مجموعة أدوات التنظيف من RELEASE مفتاح

 Retro Champ™ كيفية شحن

̄ستخدام. ملحوظة: يُرجى شحن ™Retro Champ ±اًما قبل ا

Éنفذ الشحن ا�وجود أعÊ دد ا�ضمن1. قم بتوصيل طرف Micro-USB الخاص بشاحن التيار ا�
 ™Retro Champ . قم بتوصيل الطرف اËخر من شاحن التيار ا�دد » مصدر للطاقة.

لون برتقا³ ثابت – جاٍر شحن الجهاز.

لون برتقا³ وامض – البطارية ضعيفة، يُرجى الشحن أو توصيل شاحن التيار ا�دد ا�ضمن.

لون أبيض ثابت – تم شحن الجهاز بالكامل.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  NES™ كيفية تشغيل ألعاب

ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

 ™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط تÃمس الخرطوشة Êمسحة قطنية جافة.

Éأع «  NES ™ برفق بحيث يتجه ا�لصق إ� ا¿مام إ� فتحة الخرطوشة  NES ™ 1. أدخل خرطوشة
. Retro Champ™ 

2. قم بتشغيل ™Retro Champ عن طريق تحريك مفتاح التشغيل من (   ) إ� (   ).
3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.

. Retro Champ™ من É4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أع

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  Famicom™ كيفية تشغيل ألعاب

  ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلّوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط التÃمس Êمسحة قطنية جافة.

« Éبرفق حيث يتجه ا�لصق إ� الخلف » الفتحة السف  Famicom™ 1. أدِخل خرطوشة 

. Retro Champ™
. Retro Champ™ 2. قم بتشغيل

3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.
. Retro Champ™ 4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أسفل من

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

كيفية تشغيل ™Retro Champ  ع¶ تلفاز عا³ الجودة

 1. أثناء إغÃق الجهاز، قم بتوصيل طرف كبل ®HDMI  (غÂ مضمن) » منفذ HDMI OUT خلف

. Retro Champ™
2. قم بتوصيل الطرف اËخر للكبل » منفذ ®HDMI  الخاص بالتلفاز.

3. تأكد من ضبط التلفاز الخاص بك عÉ إدخال الفيديو الصحيح.

م¸حظات:

. Retro Champ™ بالتلفاز الخاص بك، سيتم إيقاف تشغيل شاشة  Retro Champ™ عند توصيل • 

• ستعمل نسبة الطول إ� العرض بكلتا النسبتَ� 4:3 و16:9 عند استخدام ™Retro Champ  عÉ التلفاز.

• ستستمر لوحة التوجيه وا¿زرار » ™Retro Champ  » العمل أثناء توصيل وحدة التحكم » التلفاز من

.  HDMI® ل كبلÃخ

̧سلكية (غ¼ مضمنة) بجهاز ™Retro Champ  الخاص بك كيفية توصيل أدوات التحكم ال

1. أدِخل البطاريات » الجزء الخلفي من Super GamePad (غÂ مضمن).
 2. قم بتشغيل ™Ê . Retro Champجرد تشغيل ™Retro Champ  ستومض مؤ�ات LED لـ

CONTROLLER (أداة التحكم) » الجزء الخلفي من ™Retro Champ  وتتوقف.
.Super GamePad É3. اضغط زر الصفحة الرئيسية ا�وجود ع

4. عند اÀقان، سيáء مؤ� LED ¿داة التحكم باللون ا¿بيض الثابت.
 5. عند استخدام Super GamePad ثانوية ¿لعاب مزدوجة من Àعب�، يُرجى اتباع ا½رشادات نفسها

لتوصيل أداة التحكم 2.

 ملحوظة: يتوافق ™Retro Champ  مع Super GamePad My Arcade فقط، وÀ يُستخدم مع أدوات

:ãو تحكم من أطراف أخرى. لäاء Super GamePad الخاصة بنا، تفضل بزيارة موقعنا ا½لك
http://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

̄ستخدام CLEANING KIT (مجموعة أدوات التنظيف)

1. حرæك مفتاح RELEASE (التحرير) ا�وجود أسفل ™Retro Champ  من اليم� إ� اليسار.
 2. أثناء إبقاء مفتاح RELEASE (التحرير) عÉ اليسار، حرæك CLEANING KIT (مجموعة أدوات

. Retro Champ™ التنظيف) إ� أسفل وأخرجها من

 3. اضغط عÉ زر OPEN (الفتح) عÉ مجموعة أدوات التنظيف وافصل الجزأَين ½خراج زجاجة محلول

التنظيف (مضمنة) وا�مسحات القطنية.

ل ا¿جزاء بعضها ببعض وحرæك مجموعة أدوات التنظيف مرة أخرى إ� مكانها » æ4. ½رجاعها، وص 

.Retro Champ™

 ملحوظة: لن يتم تضم� محلول التنظيف، ولكن Îكن استخدام زجاجة ا�حلول لتخزين محلول تنظيف

 نقطة التÃمس ا�فضل لديك. استخدم ا�حلول ا�ناسب فقط لتنظيف نقاط التÃمس، وÀ تستخدم ا�اء أو

ا�حاليل ا¿خرى غÂ ا�ناسبة لتنظيف نقاط التÃمس الكهربية.

كيفية تنظيف الخراطيش الخاصة بك

1. استخدم ممسحة قطنية جافة وامسح برفق كÃ جانبَي نقاط التÃمس.
 2. إذا كانت نقطة التÃمس À تزال متسخة، فاغمس ا�مسحة القطنية » الكحول أو محلول التنظيف،

وامسح برفق كÃَِ جانبَي نقاط التÃمس. À تجعلها رطبة بشكل مفرط. امسحها Êمسحة قطنية جافة.

 ملحوظة: أي نوع من ا�حاليل (الكحول أو محلول تنظيف نقطة التÃمس) يجب أن يكون ا�لجأ ا¿خÂ عند

.Àًب دا³ًا بعض ا�مسحات القطنية الجافة أوæتنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر

اÁسئلة ا�تكررة

ا�شكلة: الخرطوشة الخاصة À è تعمل.

 Famicom™ ،ا¿صلية  NES™) وحدات التحكم ا¿خرى Éالحل: تأكد من أن الخرطوشة الخاصة بك تعمل ع 

 ا¿صلية). Êرور الوقت، تصبح ا�سامÂ عÉ بعض الخراطيش تالفة أو مكسورة. » هذه الحاÀت، لéسف، لن

 تعمل الخرطوشة، وهذا ليس عيبًا من ™Retro Champ، ولكنها ببساطة حالة حيث خرطوشة اللعبة × تعد

 صالحة لÃستخدام بسبب التلف أو الِقدم. لتنظيف الخرطوشة، يرجى مراجعة قسم "كيفية تنظيف

 الخراطيش الخاصة بك" لى إن كان ذلك سيساعد. مجدًدا، يرجى مÃحظة أن أي نوع من ا�حاليل يجب أن

.Àًب دا³ًا ممسحة قطنية جافة أوæعند تنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر Âيكون ا�لجأ ا¿خ

. Retro Champ™ ا�شكلة: لن يتم تشغيل

 الحل: » الحالة غÂ ا�حتملة من عدم تشغيل ™Retro Champ ، تأكد من أن وحدة التحكم مشحونة

بالكامل قبل محاولة تشغيلها. راجع قسم "كيفية شحن ™Retro Champ" لتعلي�ت الشحن.

ا�شكلة: الشاشة غÂ واضحة أو تتجمد.

 Retro Champ™ له مجدًدا. تأكد من أن æدة خمس ثواٍن وشغ�  Retro Champ™ الحل: أطِفئ 

مشحون بالكامل.

(FCC) معلومات لجنة ا¯تصا¯ت الفيدرالية

 تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود ا¿جهزة الرقمية من الفئة ب Êوجب الفقرة 15 من قواعد

 لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). وقد تم وضع هذه الحدود لتوفÂ قدر معقول من الح�ية ضد التداخل

 الضار عند تشغيل الجهاز » بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد Àسلí واستخدامها ومن

 ا�مكن أيًضا أن يشعها، وقد يتسبب » حدوث تداخل ضار مع اÀتصاÀت الÃسلكية. ومع ذلك، À يوجد

ض�ن بعدم حدوث التداخل » حالة الكيب » ظروف معينة.

  وإذا تسبب هذا الجهاز » حدوث تداخل ضار Àستقبال الراديو أو التليفزيون، وهو ما Îكن تحديده

 بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيوð ا�ستخدم Êحاولة إصÃح التداخل باتباع إجراء واحد أو أكï من

ا½جراءات التالية:

• إعادة توجيه هواñ اÀستقبال أو نقله.
• زيادة ا�سافة الفاصلة ب� الجهاز وجهاز اÀستقبال.

• توصيل الجهاز Êأخذ تيار كهرباñ » دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز اÀستقبال.
• استشارة البائع أو فني خبÂ » الراديو/التليفزيون للحصول عÉ ا�ساعدة.

يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للäط� التالي�:

À .1 يتسبب هذا الجهاز » تداخل ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، Êا » ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيÃً غÂ مرغوب.

 قد تؤدي التعديÃت غÂ ا�òح بها من ِقبل الäكة ا�صنعة إ� إبطال صÃحية ا�ستخدم لتشغيل هذا

،íسلÃدد ال الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية الخاصة بالتعرض ½شعاع ال

 وا�نصوص عليها لبيئة غÂ متحكم فيها. يجب أÀّ يوضع جهاز ا½رسال هذا » نفس ا�كان مع أي هواñ أو

جهاز إرسال آخر، أو يتم تشغيله باÀشاك معه.

معلومات الض�ن

Éختبارات الدقيقة لض�ن أعÀبض�ن محدود، وقد خضعت لسلسلة من ا My Arcade كل منتجات ôتأ 

 مستويات ا�وثوقية والتوافق. من ا�ستبعد أن تواجه أي مشكلة، ولكن إن حدث وبدا لك عيب ما أثناء

 استخدام هذا ا�نتج، فإن My Arcade تضمن للمستهلك ا�شي ا¿صö أن يكون هذا ا�نتج خاليًا من

.öاء ا¿صäعيوب ا�واد والتصنيع �دة 120 يوًما من تاريخ ال 

 

 وإذا حدث عيب يغطيه هذا الض�ن �نتجات تم �اؤها » الوÀيات ا�تحدة أو كندا، فستختار

 My Arcade، بحسب خيارها، إصÃح ا�نتج للمشي أو استبداله مجانًا أو رد سعر الäاء ا¿صö ا�دفوع.

 إذا كان اÀستبدال ùوريًا و× يعد منتجك متاًحا، فقد يتم توفÂ منتج شبيه كبديل بحسب تقدير

 My Arcade حòيًا. بالنسبة إ� ا�نتجات التي تم �اؤها من خارج الوÀيات ا�تحدة وكندا، يُرجى سؤال

ا�تجر الذي تم �اء ا�نتجات منه للحصول عÉ مزيد من ا�علومات.

 À يغطي هذا الض�ن ا½هÃك الناتج عن اÀستع�ل العادي أو إساءة اÀستخدام أو اÀستخدام الخاطئ أو

 التعديل أو التÃعب أو أي سبب آخر À يتعلق با�واد أو التصنيع. À ينطبق هذا الض�ن عÉ ا�نتجات

ا�ستخدمة ¿ي أغراض صناعية أو مهنية أو تجارية.

معلومات الخدمة

 لصيانة أي منتج معيب تحت سياسة الض�ن ا�ستمر �دة 120 يوًما، يُرجى اÀتصال بدعم ا�ستهلك

 للحصول عÉ رقم تòيح ا½رجاع. تحتفظ My Arcade بحق طلب إرجاع ا�نتج ا�عيب ودليل إثبات

الäاء.

 

م¸حظة: لن تعالج My Arcade أي مطالبات منتجات معيبة دون رقم تòيح ا½رجاع.

الخط الساخن لدعم ا�ستهلك

  3732-999-877 (الوÀيات ا�تحدة وكندا فقط)

(ûدو) أو 1045-222-310

الÆيد اÅلكÄوÃ لدعم ا�ستهلك
support@MyArcadeGaming.com

موقع الويب
www.MyArcadeGaming.com

أنقذ شجرة وسجل ع¶ اÅنÄنت

 تقدم �كة My Arcade الخيار الصديق للبيئة لتسجيل كل ا�نتجات عÉ ا½ننت. حيث يوفر هذا ا¿مر

Arcade يات طباعة بطاقات التسجيل عÉ ورق مادي. تتوفر جميع ا�علومات التي تحتاجها لتسجيل مش
:Éالتي أجريتها مؤخرًا ع My 

www.MyArcadeGaming.com/product-registration



وظائف الزر وا�نفذ

ملحوظة: قد تختلف وظائف الزر » كل لعبة.

لوحة التوجيه – لتمرير خيارات القا³ة والحركة أثناء تشغيل اللعبة.

زر RESET (إعادة التعي�) – يعيد تعي� وحدة التحكم ويُرجع إ� القا³ة العلوية للعبة.

زر SELECT (التحديد) – تختلف وظيفته » كل لعبة.

زر START (البدء) – لبدء اللعبة وإيقافها مؤقتًا.

الزران A وB – ِزر¹ا إجراء اللعب، تختلف وظيفته� » كل لعبة.

أزرار مستوى الصوت – لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

مفتاح التشغيل – تشغيل وحدة التحكم (   ) وإيقاف تشغيلها (   ).

مفتاح نسبة الطول إ� العرض (4:3 <-> 16:9) – للتبديل ب� عرض الشاشة بنسبة 3:4 و9:61.

.NES ™ دخال خرطوشة½ –  NES™ فتحة الخرطوشة

مقبس س�عات الرأس (     ) – Àستخدامه مع س�عات الرأس أو س�عات ا¿ذن بحجم 3.5 مم.

.Micro-USB ددمنفذ الشحن (إدخال 5 فولت) – لشحن الجهاز باستخدام محّول التيار ا�

مؤ¥ البطارية LED (          ) – يشÂ إ� انخفاض البطارية أو شحنها.

مجموعة أدوات التنظيف - حجرة متنقلة تحمل مستلزمات التنظيف.

 مؤ¥ا LED لـ CONTROLLER (أدوات التحكم) 1 و2 – يشÂان إ� توصيل أدوات التحكم الÃسلكية

(غÂ مضمنة) إ� وضع اقان ™Retro Champ  ا�شار إليه.

منفذ HDMI OUT – لعرض شاشتك عÉ التلفاز الخاص بك.

.  Famicom™ دخال خرطوشة½ –  Famicom™ فتحة الخرطوشة

. Retro Champ™ (التحرير) – لتحرير مجموعة أدوات التنظيف من RELEASE مفتاح

 Retro Champ™ كيفية شحن

̄ستخدام. ملحوظة: يُرجى شحن ™Retro Champ ±اًما قبل ا

Éنفذ الشحن ا�وجود أعÊ دد ا�ضمن1. قم بتوصيل طرف Micro-USB الخاص بشاحن التيار ا�
 ™Retro Champ . قم بتوصيل الطرف اËخر من شاحن التيار ا�دد » مصدر للطاقة.

لون برتقا³ ثابت – جاٍر شحن الجهاز.

لون برتقا³ وامض – البطارية ضعيفة، يُرجى الشحن أو توصيل شاحن التيار ا�دد ا�ضمن.

لون أبيض ثابت – تم شحن الجهاز بالكامل.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  NES™ كيفية تشغيل ألعاب

ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

 ™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط تÃمس الخرطوشة Êمسحة قطنية جافة.

Éأع «  NES ™ برفق بحيث يتجه ا�لصق إ� ا¿مام إ� فتحة الخرطوشة  NES ™ 1. أدخل خرطوشة
. Retro Champ™ 

2. قم بتشغيل ™Retro Champ عن طريق تحريك مفتاح التشغيل من (   ) إ� (   ).
3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.

. Retro Champ™ من É4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أع

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  Famicom™ كيفية تشغيل ألعاب

  ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلّوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط التÃمس Êمسحة قطنية جافة.

« Éبرفق حيث يتجه ا�لصق إ� الخلف » الفتحة السف  Famicom™ 1. أدِخل خرطوشة 

. Retro Champ™
. Retro Champ™ 2. قم بتشغيل

3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.
. Retro Champ™ 4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أسفل من

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

كيفية تشغيل ™Retro Champ  ع¶ تلفاز عا³ الجودة

 1. أثناء إغÃق الجهاز، قم بتوصيل طرف كبل ®HDMI  (غÂ مضمن) » منفذ HDMI OUT خلف

. Retro Champ™
2. قم بتوصيل الطرف اËخر للكبل » منفذ ®HDMI  الخاص بالتلفاز.

3. تأكد من ضبط التلفاز الخاص بك عÉ إدخال الفيديو الصحيح.

م¸حظات:

. Retro Champ™ بالتلفاز الخاص بك، سيتم إيقاف تشغيل شاشة  Retro Champ™ عند توصيل • 

• ستعمل نسبة الطول إ� العرض بكلتا النسبتَ� 4:3 و16:9 عند استخدام ™Retro Champ  عÉ التلفاز.

• ستستمر لوحة التوجيه وا¿زرار » ™Retro Champ  » العمل أثناء توصيل وحدة التحكم » التلفاز من

.  HDMI® ل كبلÃخ

̧سلكية (غ¼ مضمنة) بجهاز ™Retro Champ  الخاص بك كيفية توصيل أدوات التحكم ال

1. أدِخل البطاريات » الجزء الخلفي من Super GamePad (غÂ مضمن).
 2. قم بتشغيل ™Ê . Retro Champجرد تشغيل ™Retro Champ  ستومض مؤ�ات LED لـ

CONTROLLER (أداة التحكم) » الجزء الخلفي من ™Retro Champ  وتتوقف.
.Super GamePad É3. اضغط زر الصفحة الرئيسية ا�وجود ع

4. عند اÀقان، سيáء مؤ� LED ¿داة التحكم باللون ا¿بيض الثابت.
 5. عند استخدام Super GamePad ثانوية ¿لعاب مزدوجة من Àعب�، يُرجى اتباع ا½رشادات نفسها

لتوصيل أداة التحكم 2.

 ملحوظة: يتوافق ™Retro Champ  مع Super GamePad My Arcade فقط، وÀ يُستخدم مع أدوات

:ãو تحكم من أطراف أخرى. لäاء Super GamePad الخاصة بنا، تفضل بزيارة موقعنا ا½لك
http://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

̄ستخدام CLEANING KIT (مجموعة أدوات التنظيف)

1. حرæك مفتاح RELEASE (التحرير) ا�وجود أسفل ™Retro Champ  من اليم� إ� اليسار.
 2. أثناء إبقاء مفتاح RELEASE (التحرير) عÉ اليسار، حرæك CLEANING KIT (مجموعة أدوات

. Retro Champ™ التنظيف) إ� أسفل وأخرجها من

 3. اضغط عÉ زر OPEN (الفتح) عÉ مجموعة أدوات التنظيف وافصل الجزأَين ½خراج زجاجة محلول

التنظيف (مضمنة) وا�مسحات القطنية.

ل ا¿جزاء بعضها ببعض وحرæك مجموعة أدوات التنظيف مرة أخرى إ� مكانها » æ4. ½رجاعها، وص 

.Retro Champ™

 ملحوظة: لن يتم تضم� محلول التنظيف، ولكن Îكن استخدام زجاجة ا�حلول لتخزين محلول تنظيف

 نقطة التÃمس ا�فضل لديك. استخدم ا�حلول ا�ناسب فقط لتنظيف نقاط التÃمس، وÀ تستخدم ا�اء أو

ا�حاليل ا¿خرى غÂ ا�ناسبة لتنظيف نقاط التÃمس الكهربية.

كيفية تنظيف الخراطيش الخاصة بك

1. استخدم ممسحة قطنية جافة وامسح برفق كÃ جانبَي نقاط التÃمس.
 2. إذا كانت نقطة التÃمس À تزال متسخة، فاغمس ا�مسحة القطنية » الكحول أو محلول التنظيف،

وامسح برفق كÃَِ جانبَي نقاط التÃمس. À تجعلها رطبة بشكل مفرط. امسحها Êمسحة قطنية جافة.

 ملحوظة: أي نوع من ا�حاليل (الكحول أو محلول تنظيف نقطة التÃمس) يجب أن يكون ا�لجأ ا¿خÂ عند

.Àًب دا³ًا بعض ا�مسحات القطنية الجافة أوæتنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر

اÁسئلة ا�تكررة

ا�شكلة: الخرطوشة الخاصة À è تعمل.

 Famicom™ ،ا¿صلية  NES™) وحدات التحكم ا¿خرى Éالحل: تأكد من أن الخرطوشة الخاصة بك تعمل ع 

 ا¿صلية). Êرور الوقت، تصبح ا�سامÂ عÉ بعض الخراطيش تالفة أو مكسورة. » هذه الحاÀت، لéسف، لن

 تعمل الخرطوشة، وهذا ليس عيبًا من ™Retro Champ، ولكنها ببساطة حالة حيث خرطوشة اللعبة × تعد

 صالحة لÃستخدام بسبب التلف أو الِقدم. لتنظيف الخرطوشة، يرجى مراجعة قسم "كيفية تنظيف

 الخراطيش الخاصة بك" لى إن كان ذلك سيساعد. مجدًدا، يرجى مÃحظة أن أي نوع من ا�حاليل يجب أن

.Àًب دا³ًا ممسحة قطنية جافة أوæعند تنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر Âيكون ا�لجأ ا¿خ

. Retro Champ™ ا�شكلة: لن يتم تشغيل

 الحل: » الحالة غÂ ا�حتملة من عدم تشغيل ™Retro Champ ، تأكد من أن وحدة التحكم مشحونة

بالكامل قبل محاولة تشغيلها. راجع قسم "كيفية شحن ™Retro Champ" لتعلي�ت الشحن.

ا�شكلة: الشاشة غÂ واضحة أو تتجمد.

 Retro Champ™ له مجدًدا. تأكد من أن æدة خمس ثواٍن وشغ�  Retro Champ™ الحل: أطِفئ 

مشحون بالكامل.

(FCC) معلومات لجنة ا¯تصا¯ت الفيدرالية

 تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود ا¿جهزة الرقمية من الفئة ب Êوجب الفقرة 15 من قواعد

 لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). وقد تم وضع هذه الحدود لتوفÂ قدر معقول من الح�ية ضد التداخل

 الضار عند تشغيل الجهاز » بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد Àسلí واستخدامها ومن

 ا�مكن أيًضا أن يشعها، وقد يتسبب » حدوث تداخل ضار مع اÀتصاÀت الÃسلكية. ومع ذلك، À يوجد

ض�ن بعدم حدوث التداخل » حالة الكيب » ظروف معينة.

  وإذا تسبب هذا الجهاز » حدوث تداخل ضار Àستقبال الراديو أو التليفزيون، وهو ما Îكن تحديده

 بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيوð ا�ستخدم Êحاولة إصÃح التداخل باتباع إجراء واحد أو أكï من

ا½جراءات التالية:

• إعادة توجيه هواñ اÀستقبال أو نقله.
• زيادة ا�سافة الفاصلة ب� الجهاز وجهاز اÀستقبال.

• توصيل الجهاز Êأخذ تيار كهرباñ » دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز اÀستقبال.
• استشارة البائع أو فني خبÂ » الراديو/التليفزيون للحصول عÉ ا�ساعدة.

يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للäط� التالي�:

À .1 يتسبب هذا الجهاز » تداخل ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، Êا » ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيÃً غÂ مرغوب.

 قد تؤدي التعديÃت غÂ ا�òح بها من ِقبل الäكة ا�صنعة إ� إبطال صÃحية ا�ستخدم لتشغيل هذا

،íسلÃدد ال الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية الخاصة بالتعرض ½شعاع ال

 وا�نصوص عليها لبيئة غÂ متحكم فيها. يجب أÀّ يوضع جهاز ا½رسال هذا » نفس ا�كان مع أي هواñ أو

جهاز إرسال آخر، أو يتم تشغيله باÀشاك معه.

معلومات الض�ن

Éختبارات الدقيقة لض�ن أعÀبض�ن محدود، وقد خضعت لسلسلة من ا My Arcade كل منتجات ôتأ 

 مستويات ا�وثوقية والتوافق. من ا�ستبعد أن تواجه أي مشكلة، ولكن إن حدث وبدا لك عيب ما أثناء

 استخدام هذا ا�نتج، فإن My Arcade تضمن للمستهلك ا�شي ا¿صö أن يكون هذا ا�نتج خاليًا من

.öاء ا¿صäعيوب ا�واد والتصنيع �دة 120 يوًما من تاريخ ال 

 

 وإذا حدث عيب يغطيه هذا الض�ن �نتجات تم �اؤها » الوÀيات ا�تحدة أو كندا، فستختار

 My Arcade، بحسب خيارها، إصÃح ا�نتج للمشي أو استبداله مجانًا أو رد سعر الäاء ا¿صö ا�دفوع.

 إذا كان اÀستبدال ùوريًا و× يعد منتجك متاًحا، فقد يتم توفÂ منتج شبيه كبديل بحسب تقدير

 My Arcade حòيًا. بالنسبة إ� ا�نتجات التي تم �اؤها من خارج الوÀيات ا�تحدة وكندا، يُرجى سؤال

ا�تجر الذي تم �اء ا�نتجات منه للحصول عÉ مزيد من ا�علومات.

 À يغطي هذا الض�ن ا½هÃك الناتج عن اÀستع�ل العادي أو إساءة اÀستخدام أو اÀستخدام الخاطئ أو

 التعديل أو التÃعب أو أي سبب آخر À يتعلق با�واد أو التصنيع. À ينطبق هذا الض�ن عÉ ا�نتجات

ا�ستخدمة ¿ي أغراض صناعية أو مهنية أو تجارية.

معلومات الخدمة

 لصيانة أي منتج معيب تحت سياسة الض�ن ا�ستمر �دة 120 يوًما، يُرجى اÀتصال بدعم ا�ستهلك

 للحصول عÉ رقم تòيح ا½رجاع. تحتفظ My Arcade بحق طلب إرجاع ا�نتج ا�عيب ودليل إثبات

الäاء.

 

م¸حظة: لن تعالج My Arcade أي مطالبات منتجات معيبة دون رقم تòيح ا½رجاع.

الخط الساخن لدعم ا�ستهلك

  3732-999-877 (الوÀيات ا�تحدة وكندا فقط)

(ûدو) أو 1045-222-310

الÆيد اÅلكÄوÃ لدعم ا�ستهلك
support@MyArcadeGaming.com

موقع الويب
www.MyArcadeGaming.com

أنقذ شجرة وسجل ع¶ اÅنÄنت

 تقدم �كة My Arcade الخيار الصديق للبيئة لتسجيل كل ا�نتجات عÉ ا½ننت. حيث يوفر هذا ا¿مر

Arcade يات طباعة بطاقات التسجيل عÉ ورق مادي. تتوفر جميع ا�علومات التي تحتاجها لتسجيل مش
:Éالتي أجريتها مؤخرًا ع My 

www.MyArcadeGaming.com/product-registration



وظائف الزر وا�نفذ

ملحوظة: قد تختلف وظائف الزر » كل لعبة.

لوحة التوجيه – لتمرير خيارات القا³ة والحركة أثناء تشغيل اللعبة.

زر RESET (إعادة التعي�) – يعيد تعي� وحدة التحكم ويُرجع إ� القا³ة العلوية للعبة.

زر SELECT (التحديد) – تختلف وظيفته » كل لعبة.

زر START (البدء) – لبدء اللعبة وإيقافها مؤقتًا.

الزران A وB – ِزر¹ا إجراء اللعب، تختلف وظيفته� » كل لعبة.

أزرار مستوى الصوت – لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

مفتاح التشغيل – تشغيل وحدة التحكم (   ) وإيقاف تشغيلها (   ).

مفتاح نسبة الطول إ� العرض (4:3 <-> 16:9) – للتبديل ب� عرض الشاشة بنسبة 3:4 و9:61.

.NES ™ دخال خرطوشة½ –  NES™ فتحة الخرطوشة

مقبس س�عات الرأس (     ) – Àستخدامه مع س�عات الرأس أو س�عات ا¿ذن بحجم 3.5 مم.

.Micro-USB ددمنفذ الشحن (إدخال 5 فولت) – لشحن الجهاز باستخدام محّول التيار ا�

مؤ¥ البطارية LED (          ) – يشÂ إ� انخفاض البطارية أو شحنها.

مجموعة أدوات التنظيف - حجرة متنقلة تحمل مستلزمات التنظيف.

 مؤ¥ا LED لـ CONTROLLER (أدوات التحكم) 1 و2 – يشÂان إ� توصيل أدوات التحكم الÃسلكية

(غÂ مضمنة) إ� وضع اقان ™Retro Champ  ا�شار إليه.

منفذ HDMI OUT – لعرض شاشتك عÉ التلفاز الخاص بك.

.  Famicom™ دخال خرطوشة½ –  Famicom™ فتحة الخرطوشة

. Retro Champ™ (التحرير) – لتحرير مجموعة أدوات التنظيف من RELEASE مفتاح

 Retro Champ™ كيفية شحن

̄ستخدام. ملحوظة: يُرجى شحن ™Retro Champ ±اًما قبل ا

Éنفذ الشحن ا�وجود أعÊ دد ا�ضمن1. قم بتوصيل طرف Micro-USB الخاص بشاحن التيار ا�
 ™Retro Champ . قم بتوصيل الطرف اËخر من شاحن التيار ا�دد » مصدر للطاقة.

لون برتقا³ ثابت – جاٍر شحن الجهاز.

لون برتقا³ وامض – البطارية ضعيفة، يُرجى الشحن أو توصيل شاحن التيار ا�دد ا�ضمن.

لون أبيض ثابت – تم شحن الجهاز بالكامل.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  NES™ كيفية تشغيل ألعاب

ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

 ™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط تÃمس الخرطوشة Êمسحة قطنية جافة.

Éأع «  NES ™ برفق بحيث يتجه ا�لصق إ� ا¿مام إ� فتحة الخرطوشة  NES ™ 1. أدخل خرطوشة
. Retro Champ™ 

2. قم بتشغيل ™Retro Champ عن طريق تحريك مفتاح التشغيل من (   ) إ� (   ).
3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.

. Retro Champ™ من É4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أع

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  Famicom™ كيفية تشغيل ألعاب

  ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلّوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط التÃمس Êمسحة قطنية جافة.

« Éبرفق حيث يتجه ا�لصق إ� الخلف » الفتحة السف  Famicom™ 1. أدِخل خرطوشة 

. Retro Champ™
. Retro Champ™ 2. قم بتشغيل

3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.
. Retro Champ™ 4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أسفل من

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

كيفية تشغيل ™Retro Champ  ع¶ تلفاز عا³ الجودة

 1. أثناء إغÃق الجهاز، قم بتوصيل طرف كبل ®HDMI  (غÂ مضمن) » منفذ HDMI OUT خلف

. Retro Champ™
2. قم بتوصيل الطرف اËخر للكبل » منفذ ®HDMI  الخاص بالتلفاز.

3. تأكد من ضبط التلفاز الخاص بك عÉ إدخال الفيديو الصحيح.

م¸حظات:

. Retro Champ™ بالتلفاز الخاص بك، سيتم إيقاف تشغيل شاشة  Retro Champ™ عند توصيل • 

• ستعمل نسبة الطول إ� العرض بكلتا النسبتَ� 4:3 و16:9 عند استخدام ™Retro Champ  عÉ التلفاز.

• ستستمر لوحة التوجيه وا¿زرار » ™Retro Champ  » العمل أثناء توصيل وحدة التحكم » التلفاز من

.  HDMI® ل كبلÃخ

̧سلكية (غ¼ مضمنة) بجهاز ™Retro Champ  الخاص بك كيفية توصيل أدوات التحكم ال

1. أدِخل البطاريات » الجزء الخلفي من Super GamePad (غÂ مضمن).
 2. قم بتشغيل ™Ê . Retro Champجرد تشغيل ™Retro Champ  ستومض مؤ�ات LED لـ

CONTROLLER (أداة التحكم) » الجزء الخلفي من ™Retro Champ  وتتوقف.
.Super GamePad É3. اضغط زر الصفحة الرئيسية ا�وجود ع

4. عند اÀقان، سيáء مؤ� LED ¿داة التحكم باللون ا¿بيض الثابت.
 5. عند استخدام Super GamePad ثانوية ¿لعاب مزدوجة من Àعب�، يُرجى اتباع ا½رشادات نفسها

لتوصيل أداة التحكم 2.

 ملحوظة: يتوافق ™Retro Champ  مع Super GamePad My Arcade فقط، وÀ يُستخدم مع أدوات

:ãو تحكم من أطراف أخرى. لäاء Super GamePad الخاصة بنا، تفضل بزيارة موقعنا ا½لك
http://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

̄ستخدام CLEANING KIT (مجموعة أدوات التنظيف)

1. حرæك مفتاح RELEASE (التحرير) ا�وجود أسفل ™Retro Champ  من اليم� إ� اليسار.
 2. أثناء إبقاء مفتاح RELEASE (التحرير) عÉ اليسار، حرæك CLEANING KIT (مجموعة أدوات

. Retro Champ™ التنظيف) إ� أسفل وأخرجها من

 3. اضغط عÉ زر OPEN (الفتح) عÉ مجموعة أدوات التنظيف وافصل الجزأَين ½خراج زجاجة محلول

التنظيف (مضمنة) وا�مسحات القطنية.

ل ا¿جزاء بعضها ببعض وحرæك مجموعة أدوات التنظيف مرة أخرى إ� مكانها » æ4. ½رجاعها، وص 

.Retro Champ™

 ملحوظة: لن يتم تضم� محلول التنظيف، ولكن Îكن استخدام زجاجة ا�حلول لتخزين محلول تنظيف

 نقطة التÃمس ا�فضل لديك. استخدم ا�حلول ا�ناسب فقط لتنظيف نقاط التÃمس، وÀ تستخدم ا�اء أو

ا�حاليل ا¿خرى غÂ ا�ناسبة لتنظيف نقاط التÃمس الكهربية.

كيفية تنظيف الخراطيش الخاصة بك

1. استخدم ممسحة قطنية جافة وامسح برفق كÃ جانبَي نقاط التÃمس.
 2. إذا كانت نقطة التÃمس À تزال متسخة، فاغمس ا�مسحة القطنية » الكحول أو محلول التنظيف،

وامسح برفق كÃَِ جانبَي نقاط التÃمس. À تجعلها رطبة بشكل مفرط. امسحها Êمسحة قطنية جافة.

 ملحوظة: أي نوع من ا�حاليل (الكحول أو محلول تنظيف نقطة التÃمس) يجب أن يكون ا�لجأ ا¿خÂ عند

.Àًب دا³ًا بعض ا�مسحات القطنية الجافة أوæتنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر

اÁسئلة ا�تكررة

ا�شكلة: الخرطوشة الخاصة À è تعمل.

 Famicom™ ،ا¿صلية  NES™) وحدات التحكم ا¿خرى Éالحل: تأكد من أن الخرطوشة الخاصة بك تعمل ع 

 ا¿صلية). Êرور الوقت، تصبح ا�سامÂ عÉ بعض الخراطيش تالفة أو مكسورة. » هذه الحاÀت، لéسف، لن

 تعمل الخرطوشة، وهذا ليس عيبًا من ™Retro Champ، ولكنها ببساطة حالة حيث خرطوشة اللعبة × تعد

 صالحة لÃستخدام بسبب التلف أو الِقدم. لتنظيف الخرطوشة، يرجى مراجعة قسم "كيفية تنظيف

 الخراطيش الخاصة بك" لى إن كان ذلك سيساعد. مجدًدا، يرجى مÃحظة أن أي نوع من ا�حاليل يجب أن

.Àًب دا³ًا ممسحة قطنية جافة أوæعند تنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر Âيكون ا�لجأ ا¿خ

. Retro Champ™ ا�شكلة: لن يتم تشغيل

 الحل: » الحالة غÂ ا�حتملة من عدم تشغيل ™Retro Champ ، تأكد من أن وحدة التحكم مشحونة

بالكامل قبل محاولة تشغيلها. راجع قسم "كيفية شحن ™Retro Champ" لتعلي�ت الشحن.

ا�شكلة: الشاشة غÂ واضحة أو تتجمد.

 Retro Champ™ له مجدًدا. تأكد من أن æدة خمس ثواٍن وشغ�  Retro Champ™ الحل: أطِفئ 

مشحون بالكامل.

(FCC) معلومات لجنة ا¯تصا¯ت الفيدرالية

 تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود ا¿جهزة الرقمية من الفئة ب Êوجب الفقرة 15 من قواعد

 لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). وقد تم وضع هذه الحدود لتوفÂ قدر معقول من الح�ية ضد التداخل

 الضار عند تشغيل الجهاز » بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد Àسلí واستخدامها ومن

 ا�مكن أيًضا أن يشعها، وقد يتسبب » حدوث تداخل ضار مع اÀتصاÀت الÃسلكية. ومع ذلك، À يوجد

ض�ن بعدم حدوث التداخل » حالة الكيب » ظروف معينة.

  وإذا تسبب هذا الجهاز » حدوث تداخل ضار Àستقبال الراديو أو التليفزيون، وهو ما Îكن تحديده

 بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيوð ا�ستخدم Êحاولة إصÃح التداخل باتباع إجراء واحد أو أكï من

ا½جراءات التالية:

• إعادة توجيه هواñ اÀستقبال أو نقله.
• زيادة ا�سافة الفاصلة ب� الجهاز وجهاز اÀستقبال.

• توصيل الجهاز Êأخذ تيار كهرباñ » دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز اÀستقبال.
• استشارة البائع أو فني خبÂ » الراديو/التليفزيون للحصول عÉ ا�ساعدة.

يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للäط� التالي�:

À .1 يتسبب هذا الجهاز » تداخل ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، Êا » ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيÃً غÂ مرغوب.

 قد تؤدي التعديÃت غÂ ا�òح بها من ِقبل الäكة ا�صنعة إ� إبطال صÃحية ا�ستخدم لتشغيل هذا

،íسلÃدد ال الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية الخاصة بالتعرض ½شعاع ال

 وا�نصوص عليها لبيئة غÂ متحكم فيها. يجب أÀّ يوضع جهاز ا½رسال هذا » نفس ا�كان مع أي هواñ أو

جهاز إرسال آخر، أو يتم تشغيله باÀشاك معه.

معلومات الض�ن

Éختبارات الدقيقة لض�ن أعÀبض�ن محدود، وقد خضعت لسلسلة من ا My Arcade كل منتجات ôتأ 

 مستويات ا�وثوقية والتوافق. من ا�ستبعد أن تواجه أي مشكلة، ولكن إن حدث وبدا لك عيب ما أثناء

 استخدام هذا ا�نتج، فإن My Arcade تضمن للمستهلك ا�شي ا¿صö أن يكون هذا ا�نتج خاليًا من

.öاء ا¿صäعيوب ا�واد والتصنيع �دة 120 يوًما من تاريخ ال 

 

 وإذا حدث عيب يغطيه هذا الض�ن �نتجات تم �اؤها » الوÀيات ا�تحدة أو كندا، فستختار

 My Arcade، بحسب خيارها، إصÃح ا�نتج للمشي أو استبداله مجانًا أو رد سعر الäاء ا¿صö ا�دفوع.

 إذا كان اÀستبدال ùوريًا و× يعد منتجك متاًحا، فقد يتم توفÂ منتج شبيه كبديل بحسب تقدير

 My Arcade حòيًا. بالنسبة إ� ا�نتجات التي تم �اؤها من خارج الوÀيات ا�تحدة وكندا، يُرجى سؤال

ا�تجر الذي تم �اء ا�نتجات منه للحصول عÉ مزيد من ا�علومات.

 À يغطي هذا الض�ن ا½هÃك الناتج عن اÀستع�ل العادي أو إساءة اÀستخدام أو اÀستخدام الخاطئ أو

 التعديل أو التÃعب أو أي سبب آخر À يتعلق با�واد أو التصنيع. À ينطبق هذا الض�ن عÉ ا�نتجات

ا�ستخدمة ¿ي أغراض صناعية أو مهنية أو تجارية.

معلومات الخدمة

 لصيانة أي منتج معيب تحت سياسة الض�ن ا�ستمر �دة 120 يوًما، يُرجى اÀتصال بدعم ا�ستهلك

 للحصول عÉ رقم تòيح ا½رجاع. تحتفظ My Arcade بحق طلب إرجاع ا�نتج ا�عيب ودليل إثبات

الäاء.

 

م¸حظة: لن تعالج My Arcade أي مطالبات منتجات معيبة دون رقم تòيح ا½رجاع.

الخط الساخن لدعم ا�ستهلك

  3732-999-877 (الوÀيات ا�تحدة وكندا فقط)

(ûدو) أو 1045-222-310

الÆيد اÅلكÄوÃ لدعم ا�ستهلك
support@MyArcadeGaming.com

موقع الويب
www.MyArcadeGaming.com

أنقذ شجرة وسجل ع¶ اÅنÄنت

 تقدم �كة My Arcade الخيار الصديق للبيئة لتسجيل كل ا�نتجات عÉ ا½ننت. حيث يوفر هذا ا¿مر

Arcade يات طباعة بطاقات التسجيل عÉ ورق مادي. تتوفر جميع ا�علومات التي تحتاجها لتسجيل مش
:Éالتي أجريتها مؤخرًا ع My 

www.MyArcadeGaming.com/product-registration



وظائف الزر وا�نفذ

ملحوظة: قد تختلف وظائف الزر » كل لعبة.

لوحة التوجيه – لتمرير خيارات القا³ة والحركة أثناء تشغيل اللعبة.

زر RESET (إعادة التعي�) – يعيد تعي� وحدة التحكم ويُرجع إ� القا³ة العلوية للعبة.

زر SELECT (التحديد) – تختلف وظيفته » كل لعبة.

زر START (البدء) – لبدء اللعبة وإيقافها مؤقتًا.

الزران A وB – ِزر¹ا إجراء اللعب، تختلف وظيفته� » كل لعبة.

أزرار مستوى الصوت – لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

مفتاح التشغيل – تشغيل وحدة التحكم (   ) وإيقاف تشغيلها (   ).

مفتاح نسبة الطول إ� العرض (4:3 <-> 16:9) – للتبديل ب� عرض الشاشة بنسبة 3:4 و9:61.

.NES ™ دخال خرطوشة½ –  NES™ فتحة الخرطوشة

مقبس س�عات الرأس (     ) – Àستخدامه مع س�عات الرأس أو س�عات ا¿ذن بحجم 3.5 مم.

.Micro-USB ددمنفذ الشحن (إدخال 5 فولت) – لشحن الجهاز باستخدام محّول التيار ا�

مؤ¥ البطارية LED (          ) – يشÂ إ� انخفاض البطارية أو شحنها.

مجموعة أدوات التنظيف - حجرة متنقلة تحمل مستلزمات التنظيف.

 مؤ¥ا LED لـ CONTROLLER (أدوات التحكم) 1 و2 – يشÂان إ� توصيل أدوات التحكم الÃسلكية

(غÂ مضمنة) إ� وضع اقان ™Retro Champ  ا�شار إليه.

منفذ HDMI OUT – لعرض شاشتك عÉ التلفاز الخاص بك.

.  Famicom™ دخال خرطوشة½ –  Famicom™ فتحة الخرطوشة

. Retro Champ™ (التحرير) – لتحرير مجموعة أدوات التنظيف من RELEASE مفتاح

 Retro Champ™ كيفية شحن

̄ستخدام. ملحوظة: يُرجى شحن ™Retro Champ ±اًما قبل ا

Éنفذ الشحن ا�وجود أعÊ دد ا�ضمن1. قم بتوصيل طرف Micro-USB الخاص بشاحن التيار ا�
 ™Retro Champ . قم بتوصيل الطرف اËخر من شاحن التيار ا�دد » مصدر للطاقة.

لون برتقا³ ثابت – جاٍر شحن الجهاز.

لون برتقا³ وامض – البطارية ضعيفة، يُرجى الشحن أو توصيل شاحن التيار ا�دد ا�ضمن.

لون أبيض ثابت – تم شحن الجهاز بالكامل.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  NES™ كيفية تشغيل ألعاب

ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

 ™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط تÃمس الخرطوشة Êمسحة قطنية جافة.

Éأع «  NES ™ برفق بحيث يتجه ا�لصق إ� ا¿مام إ� فتحة الخرطوشة  NES ™ 1. أدخل خرطوشة
. Retro Champ™ 

2. قم بتشغيل ™Retro Champ عن طريق تحريك مفتاح التشغيل من (   ) إ� (   ).
3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.

. Retro Champ™ من É4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أع

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  Famicom™ كيفية تشغيل ألعاب

  ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلّوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط التÃمس Êمسحة قطنية جافة.

« Éبرفق حيث يتجه ا�لصق إ� الخلف » الفتحة السف  Famicom™ 1. أدِخل خرطوشة 

. Retro Champ™
. Retro Champ™ 2. قم بتشغيل

3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.
. Retro Champ™ 4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أسفل من

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

كيفية تشغيل ™Retro Champ  ع¶ تلفاز عا³ الجودة

 1. أثناء إغÃق الجهاز، قم بتوصيل طرف كبل ®HDMI  (غÂ مضمن) » منفذ HDMI OUT خلف

. Retro Champ™
2. قم بتوصيل الطرف اËخر للكبل » منفذ ®HDMI  الخاص بالتلفاز.

3. تأكد من ضبط التلفاز الخاص بك عÉ إدخال الفيديو الصحيح.

م¸حظات:

. Retro Champ™ بالتلفاز الخاص بك، سيتم إيقاف تشغيل شاشة  Retro Champ™ عند توصيل • 

• ستعمل نسبة الطول إ� العرض بكلتا النسبتَ� 4:3 و16:9 عند استخدام ™Retro Champ  عÉ التلفاز.

• ستستمر لوحة التوجيه وا¿زرار » ™Retro Champ  » العمل أثناء توصيل وحدة التحكم » التلفاز من

.  HDMI® ل كبلÃخ

̧سلكية (غ¼ مضمنة) بجهاز ™Retro Champ  الخاص بك كيفية توصيل أدوات التحكم ال

1. أدِخل البطاريات » الجزء الخلفي من Super GamePad (غÂ مضمن).
 2. قم بتشغيل ™Ê . Retro Champجرد تشغيل ™Retro Champ  ستومض مؤ�ات LED لـ

CONTROLLER (أداة التحكم) » الجزء الخلفي من ™Retro Champ  وتتوقف.
.Super GamePad É3. اضغط زر الصفحة الرئيسية ا�وجود ع

4. عند اÀقان، سيáء مؤ� LED ¿داة التحكم باللون ا¿بيض الثابت.
 5. عند استخدام Super GamePad ثانوية ¿لعاب مزدوجة من Àعب�، يُرجى اتباع ا½رشادات نفسها

لتوصيل أداة التحكم 2.

 ملحوظة: يتوافق ™Retro Champ  مع Super GamePad My Arcade فقط، وÀ يُستخدم مع أدوات

:ãو تحكم من أطراف أخرى. لäاء Super GamePad الخاصة بنا، تفضل بزيارة موقعنا ا½لك
http://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

̄ستخدام CLEANING KIT (مجموعة أدوات التنظيف)

1. حرæك مفتاح RELEASE (التحرير) ا�وجود أسفل ™Retro Champ  من اليم� إ� اليسار.
 2. أثناء إبقاء مفتاح RELEASE (التحرير) عÉ اليسار، حرæك CLEANING KIT (مجموعة أدوات

. Retro Champ™ التنظيف) إ� أسفل وأخرجها من

 3. اضغط عÉ زر OPEN (الفتح) عÉ مجموعة أدوات التنظيف وافصل الجزأَين ½خراج زجاجة محلول

التنظيف (مضمنة) وا�مسحات القطنية.

ل ا¿جزاء بعضها ببعض وحرæك مجموعة أدوات التنظيف مرة أخرى إ� مكانها » æ4. ½رجاعها، وص 

.Retro Champ™

 ملحوظة: لن يتم تضم� محلول التنظيف، ولكن Îكن استخدام زجاجة ا�حلول لتخزين محلول تنظيف

 نقطة التÃمس ا�فضل لديك. استخدم ا�حلول ا�ناسب فقط لتنظيف نقاط التÃمس، وÀ تستخدم ا�اء أو

ا�حاليل ا¿خرى غÂ ا�ناسبة لتنظيف نقاط التÃمس الكهربية.

كيفية تنظيف الخراطيش الخاصة بك

1. استخدم ممسحة قطنية جافة وامسح برفق كÃ جانبَي نقاط التÃمس.
 2. إذا كانت نقطة التÃمس À تزال متسخة، فاغمس ا�مسحة القطنية » الكحول أو محلول التنظيف،

وامسح برفق كÃَِ جانبَي نقاط التÃمس. À تجعلها رطبة بشكل مفرط. امسحها Êمسحة قطنية جافة.

 ملحوظة: أي نوع من ا�حاليل (الكحول أو محلول تنظيف نقطة التÃمس) يجب أن يكون ا�لجأ ا¿خÂ عند

.Àًب دا³ًا بعض ا�مسحات القطنية الجافة أوæتنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر

اÁسئلة ا�تكررة

ا�شكلة: الخرطوشة الخاصة À è تعمل.

 Famicom™ ،ا¿صلية  NES™) وحدات التحكم ا¿خرى Éالحل: تأكد من أن الخرطوشة الخاصة بك تعمل ع 

 ا¿صلية). Êرور الوقت، تصبح ا�سامÂ عÉ بعض الخراطيش تالفة أو مكسورة. » هذه الحاÀت، لéسف، لن

 تعمل الخرطوشة، وهذا ليس عيبًا من ™Retro Champ، ولكنها ببساطة حالة حيث خرطوشة اللعبة × تعد

 صالحة لÃستخدام بسبب التلف أو الِقدم. لتنظيف الخرطوشة، يرجى مراجعة قسم "كيفية تنظيف

 الخراطيش الخاصة بك" لى إن كان ذلك سيساعد. مجدًدا، يرجى مÃحظة أن أي نوع من ا�حاليل يجب أن

.Àًب دا³ًا ممسحة قطنية جافة أوæعند تنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر Âيكون ا�لجأ ا¿خ

. Retro Champ™ ا�شكلة: لن يتم تشغيل

 الحل: » الحالة غÂ ا�حتملة من عدم تشغيل ™Retro Champ ، تأكد من أن وحدة التحكم مشحونة

بالكامل قبل محاولة تشغيلها. راجع قسم "كيفية شحن ™Retro Champ" لتعلي�ت الشحن.

ا�شكلة: الشاشة غÂ واضحة أو تتجمد.

 Retro Champ™ له مجدًدا. تأكد من أن æدة خمس ثواٍن وشغ�  Retro Champ™ الحل: أطِفئ 

مشحون بالكامل.

(FCC) معلومات لجنة ا¯تصا¯ت الفيدرالية

 تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود ا¿جهزة الرقمية من الفئة ب Êوجب الفقرة 15 من قواعد

 لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). وقد تم وضع هذه الحدود لتوفÂ قدر معقول من الح�ية ضد التداخل

 الضار عند تشغيل الجهاز » بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد Àسلí واستخدامها ومن

 ا�مكن أيًضا أن يشعها، وقد يتسبب » حدوث تداخل ضار مع اÀتصاÀت الÃسلكية. ومع ذلك، À يوجد

ض�ن بعدم حدوث التداخل » حالة الكيب » ظروف معينة.

  وإذا تسبب هذا الجهاز » حدوث تداخل ضار Àستقبال الراديو أو التليفزيون، وهو ما Îكن تحديده

 بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيوð ا�ستخدم Êحاولة إصÃح التداخل باتباع إجراء واحد أو أكï من

ا½جراءات التالية:

• إعادة توجيه هواñ اÀستقبال أو نقله.
• زيادة ا�سافة الفاصلة ب� الجهاز وجهاز اÀستقبال.

• توصيل الجهاز Êأخذ تيار كهرباñ » دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز اÀستقبال.
• استشارة البائع أو فني خبÂ » الراديو/التليفزيون للحصول عÉ ا�ساعدة.

يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للäط� التالي�:

À .1 يتسبب هذا الجهاز » تداخل ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، Êا » ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيÃً غÂ مرغوب.

 قد تؤدي التعديÃت غÂ ا�òح بها من ِقبل الäكة ا�صنعة إ� إبطال صÃحية ا�ستخدم لتشغيل هذا

،íسلÃدد ال الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية الخاصة بالتعرض ½شعاع ال

 وا�نصوص عليها لبيئة غÂ متحكم فيها. يجب أÀّ يوضع جهاز ا½رسال هذا » نفس ا�كان مع أي هواñ أو

جهاز إرسال آخر، أو يتم تشغيله باÀشاك معه.

معلومات الض�ن

Éختبارات الدقيقة لض�ن أعÀبض�ن محدود، وقد خضعت لسلسلة من ا My Arcade كل منتجات ôتأ 

 مستويات ا�وثوقية والتوافق. من ا�ستبعد أن تواجه أي مشكلة، ولكن إن حدث وبدا لك عيب ما أثناء

 استخدام هذا ا�نتج، فإن My Arcade تضمن للمستهلك ا�شي ا¿صö أن يكون هذا ا�نتج خاليًا من

.öاء ا¿صäعيوب ا�واد والتصنيع �دة 120 يوًما من تاريخ ال 

 

 وإذا حدث عيب يغطيه هذا الض�ن �نتجات تم �اؤها » الوÀيات ا�تحدة أو كندا، فستختار

 My Arcade، بحسب خيارها، إصÃح ا�نتج للمشي أو استبداله مجانًا أو رد سعر الäاء ا¿صö ا�دفوع.

 إذا كان اÀستبدال ùوريًا و× يعد منتجك متاًحا، فقد يتم توفÂ منتج شبيه كبديل بحسب تقدير

 My Arcade حòيًا. بالنسبة إ� ا�نتجات التي تم �اؤها من خارج الوÀيات ا�تحدة وكندا، يُرجى سؤال

ا�تجر الذي تم �اء ا�نتجات منه للحصول عÉ مزيد من ا�علومات.

 À يغطي هذا الض�ن ا½هÃك الناتج عن اÀستع�ل العادي أو إساءة اÀستخدام أو اÀستخدام الخاطئ أو

 التعديل أو التÃعب أو أي سبب آخر À يتعلق با�واد أو التصنيع. À ينطبق هذا الض�ن عÉ ا�نتجات

ا�ستخدمة ¿ي أغراض صناعية أو مهنية أو تجارية.

معلومات الخدمة

 لصيانة أي منتج معيب تحت سياسة الض�ن ا�ستمر �دة 120 يوًما، يُرجى اÀتصال بدعم ا�ستهلك

 للحصول عÉ رقم تòيح ا½رجاع. تحتفظ My Arcade بحق طلب إرجاع ا�نتج ا�عيب ودليل إثبات

الäاء.

 

م¸حظة: لن تعالج My Arcade أي مطالبات منتجات معيبة دون رقم تòيح ا½رجاع.

الخط الساخن لدعم ا�ستهلك

  3732-999-877 (الوÀيات ا�تحدة وكندا فقط)

(ûدو) أو 1045-222-310

الÆيد اÅلكÄوÃ لدعم ا�ستهلك
support@MyArcadeGaming.com

موقع الويب
www.MyArcadeGaming.com

أنقذ شجرة وسجل ع¶ اÅنÄنت

 تقدم �كة My Arcade الخيار الصديق للبيئة لتسجيل كل ا�نتجات عÉ ا½ننت. حيث يوفر هذا ا¿مر

Arcade يات طباعة بطاقات التسجيل عÉ ورق مادي. تتوفر جميع ا�علومات التي تحتاجها لتسجيل مش
:Éالتي أجريتها مؤخرًا ع My 

www.MyArcadeGaming.com/product-registration



وظائف الزر وا�نفذ

ملحوظة: قد تختلف وظائف الزر » كل لعبة.

لوحة التوجيه – لتمرير خيارات القا³ة والحركة أثناء تشغيل اللعبة.

زر RESET (إعادة التعي�) – يعيد تعي� وحدة التحكم ويُرجع إ� القا³ة العلوية للعبة.

زر SELECT (التحديد) – تختلف وظيفته » كل لعبة.

زر START (البدء) – لبدء اللعبة وإيقافها مؤقتًا.

الزران A وB – ِزر¹ا إجراء اللعب، تختلف وظيفته� » كل لعبة.

أزرار مستوى الصوت – لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

مفتاح التشغيل – تشغيل وحدة التحكم (   ) وإيقاف تشغيلها (   ).

مفتاح نسبة الطول إ� العرض (4:3 <-> 16:9) – للتبديل ب� عرض الشاشة بنسبة 3:4 و9:61.

.NES ™ دخال خرطوشة½ –  NES™ فتحة الخرطوشة

مقبس س�عات الرأس (     ) – Àستخدامه مع س�عات الرأس أو س�عات ا¿ذن بحجم 3.5 مم.

.Micro-USB ددمنفذ الشحن (إدخال 5 فولت) – لشحن الجهاز باستخدام محّول التيار ا�

مؤ¥ البطارية LED (          ) – يشÂ إ� انخفاض البطارية أو شحنها.

مجموعة أدوات التنظيف - حجرة متنقلة تحمل مستلزمات التنظيف.

 مؤ¥ا LED لـ CONTROLLER (أدوات التحكم) 1 و2 – يشÂان إ� توصيل أدوات التحكم الÃسلكية

(غÂ مضمنة) إ� وضع اقان ™Retro Champ  ا�شار إليه.

منفذ HDMI OUT – لعرض شاشتك عÉ التلفاز الخاص بك.

.  Famicom™ دخال خرطوشة½ –  Famicom™ فتحة الخرطوشة

. Retro Champ™ (التحرير) – لتحرير مجموعة أدوات التنظيف من RELEASE مفتاح

 Retro Champ™ كيفية شحن

̄ستخدام. ملحوظة: يُرجى شحن ™Retro Champ ±اًما قبل ا

Éنفذ الشحن ا�وجود أعÊ دد ا�ضمن1. قم بتوصيل طرف Micro-USB الخاص بشاحن التيار ا�
 ™Retro Champ . قم بتوصيل الطرف اËخر من شاحن التيار ا�دد » مصدر للطاقة.

لون برتقا³ ثابت – جاٍر شحن الجهاز.

لون برتقا³ وامض – البطارية ضعيفة، يُرجى الشحن أو توصيل شاحن التيار ا�دد ا�ضمن.

لون أبيض ثابت – تم شحن الجهاز بالكامل.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  NES™ كيفية تشغيل ألعاب

ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

 ™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط تÃمس الخرطوشة Êمسحة قطنية جافة.

Éأع «  NES ™ برفق بحيث يتجه ا�لصق إ� ا¿مام إ� فتحة الخرطوشة  NES ™ 1. أدخل خرطوشة
. Retro Champ™ 

2. قم بتشغيل ™Retro Champ عن طريق تحريك مفتاح التشغيل من (   ) إ� (   ).
3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.

. Retro Champ™ من É4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أع

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  Famicom™ كيفية تشغيل ألعاب

  ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلّوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط التÃمس Êمسحة قطنية جافة.

« Éبرفق حيث يتجه ا�لصق إ� الخلف » الفتحة السف  Famicom™ 1. أدِخل خرطوشة 

. Retro Champ™
. Retro Champ™ 2. قم بتشغيل

3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.
. Retro Champ™ 4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أسفل من

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

كيفية تشغيل ™Retro Champ  ع¶ تلفاز عا³ الجودة

 1. أثناء إغÃق الجهاز، قم بتوصيل طرف كبل ®HDMI  (غÂ مضمن) » منفذ HDMI OUT خلف

. Retro Champ™
2. قم بتوصيل الطرف اËخر للكبل » منفذ ®HDMI  الخاص بالتلفاز.

3. تأكد من ضبط التلفاز الخاص بك عÉ إدخال الفيديو الصحيح.

م¸حظات:

. Retro Champ™ بالتلفاز الخاص بك، سيتم إيقاف تشغيل شاشة  Retro Champ™ عند توصيل • 

• ستعمل نسبة الطول إ� العرض بكلتا النسبتَ� 4:3 و16:9 عند استخدام ™Retro Champ  عÉ التلفاز.

• ستستمر لوحة التوجيه وا¿زرار » ™Retro Champ  » العمل أثناء توصيل وحدة التحكم » التلفاز من

.  HDMI® ل كبلÃخ

̧سلكية (غ¼ مضمنة) بجهاز ™Retro Champ  الخاص بك كيفية توصيل أدوات التحكم ال

1. أدِخل البطاريات » الجزء الخلفي من Super GamePad (غÂ مضمن).
 2. قم بتشغيل ™Ê . Retro Champجرد تشغيل ™Retro Champ  ستومض مؤ�ات LED لـ

CONTROLLER (أداة التحكم) » الجزء الخلفي من ™Retro Champ  وتتوقف.
.Super GamePad É3. اضغط زر الصفحة الرئيسية ا�وجود ع

4. عند اÀقان، سيáء مؤ� LED ¿داة التحكم باللون ا¿بيض الثابت.
 5. عند استخدام Super GamePad ثانوية ¿لعاب مزدوجة من Àعب�، يُرجى اتباع ا½رشادات نفسها

لتوصيل أداة التحكم 2.

 ملحوظة: يتوافق ™Retro Champ  مع Super GamePad My Arcade فقط، وÀ يُستخدم مع أدوات

:ãو تحكم من أطراف أخرى. لäاء Super GamePad الخاصة بنا، تفضل بزيارة موقعنا ا½لك
http://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

̄ستخدام CLEANING KIT (مجموعة أدوات التنظيف)

1. حرæك مفتاح RELEASE (التحرير) ا�وجود أسفل ™Retro Champ  من اليم� إ� اليسار.
 2. أثناء إبقاء مفتاح RELEASE (التحرير) عÉ اليسار، حرæك CLEANING KIT (مجموعة أدوات

. Retro Champ™ التنظيف) إ� أسفل وأخرجها من

 3. اضغط عÉ زر OPEN (الفتح) عÉ مجموعة أدوات التنظيف وافصل الجزأَين ½خراج زجاجة محلول

التنظيف (مضمنة) وا�مسحات القطنية.

ل ا¿جزاء بعضها ببعض وحرæك مجموعة أدوات التنظيف مرة أخرى إ� مكانها » æ4. ½رجاعها، وص 

.Retro Champ™

 ملحوظة: لن يتم تضم� محلول التنظيف، ولكن Îكن استخدام زجاجة ا�حلول لتخزين محلول تنظيف

 نقطة التÃمس ا�فضل لديك. استخدم ا�حلول ا�ناسب فقط لتنظيف نقاط التÃمس، وÀ تستخدم ا�اء أو

ا�حاليل ا¿خرى غÂ ا�ناسبة لتنظيف نقاط التÃمس الكهربية.

كيفية تنظيف الخراطيش الخاصة بك

1. استخدم ممسحة قطنية جافة وامسح برفق كÃ جانبَي نقاط التÃمس.
 2. إذا كانت نقطة التÃمس À تزال متسخة، فاغمس ا�مسحة القطنية » الكحول أو محلول التنظيف،

وامسح برفق كÃَِ جانبَي نقاط التÃمس. À تجعلها رطبة بشكل مفرط. امسحها Êمسحة قطنية جافة.

 ملحوظة: أي نوع من ا�حاليل (الكحول أو محلول تنظيف نقطة التÃمس) يجب أن يكون ا�لجأ ا¿خÂ عند

.Àًب دا³ًا بعض ا�مسحات القطنية الجافة أوæتنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر

اÁسئلة ا�تكررة

ا�شكلة: الخرطوشة الخاصة À è تعمل.

 Famicom™ ،ا¿صلية  NES™) وحدات التحكم ا¿خرى Éالحل: تأكد من أن الخرطوشة الخاصة بك تعمل ع 

 ا¿صلية). Êرور الوقت، تصبح ا�سامÂ عÉ بعض الخراطيش تالفة أو مكسورة. » هذه الحاÀت، لéسف، لن

 تعمل الخرطوشة، وهذا ليس عيبًا من ™Retro Champ، ولكنها ببساطة حالة حيث خرطوشة اللعبة × تعد

 صالحة لÃستخدام بسبب التلف أو الِقدم. لتنظيف الخرطوشة، يرجى مراجعة قسم "كيفية تنظيف

 الخراطيش الخاصة بك" لى إن كان ذلك سيساعد. مجدًدا، يرجى مÃحظة أن أي نوع من ا�حاليل يجب أن

.Àًب دا³ًا ممسحة قطنية جافة أوæعند تنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر Âيكون ا�لجأ ا¿خ

. Retro Champ™ ا�شكلة: لن يتم تشغيل

 الحل: » الحالة غÂ ا�حتملة من عدم تشغيل ™Retro Champ ، تأكد من أن وحدة التحكم مشحونة

بالكامل قبل محاولة تشغيلها. راجع قسم "كيفية شحن ™Retro Champ" لتعلي�ت الشحن.

ا�شكلة: الشاشة غÂ واضحة أو تتجمد.

 Retro Champ™ له مجدًدا. تأكد من أن æدة خمس ثواٍن وشغ�  Retro Champ™ الحل: أطِفئ 

مشحون بالكامل.

(FCC) معلومات لجنة ا¯تصا¯ت الفيدرالية

 تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود ا¿جهزة الرقمية من الفئة ب Êوجب الفقرة 15 من قواعد

 لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). وقد تم وضع هذه الحدود لتوفÂ قدر معقول من الح�ية ضد التداخل

 الضار عند تشغيل الجهاز » بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد Àسلí واستخدامها ومن

 ا�مكن أيًضا أن يشعها، وقد يتسبب » حدوث تداخل ضار مع اÀتصاÀت الÃسلكية. ومع ذلك، À يوجد

ض�ن بعدم حدوث التداخل » حالة الكيب » ظروف معينة.

  وإذا تسبب هذا الجهاز » حدوث تداخل ضار Àستقبال الراديو أو التليفزيون، وهو ما Îكن تحديده

 بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيوð ا�ستخدم Êحاولة إصÃح التداخل باتباع إجراء واحد أو أكï من

ا½جراءات التالية:

• إعادة توجيه هواñ اÀستقبال أو نقله.
• زيادة ا�سافة الفاصلة ب� الجهاز وجهاز اÀستقبال.

• توصيل الجهاز Êأخذ تيار كهرباñ » دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز اÀستقبال.
• استشارة البائع أو فني خبÂ » الراديو/التليفزيون للحصول عÉ ا�ساعدة.

يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للäط� التالي�:

À .1 يتسبب هذا الجهاز » تداخل ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، Êا » ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيÃً غÂ مرغوب.

 قد تؤدي التعديÃت غÂ ا�òح بها من ِقبل الäكة ا�صنعة إ� إبطال صÃحية ا�ستخدم لتشغيل هذا

،íسلÃدد ال الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية الخاصة بالتعرض ½شعاع ال

 وا�نصوص عليها لبيئة غÂ متحكم فيها. يجب أÀّ يوضع جهاز ا½رسال هذا » نفس ا�كان مع أي هواñ أو

جهاز إرسال آخر، أو يتم تشغيله باÀشاك معه.

معلومات الض�ن

Éختبارات الدقيقة لض�ن أعÀبض�ن محدود، وقد خضعت لسلسلة من ا My Arcade كل منتجات ôتأ 

 مستويات ا�وثوقية والتوافق. من ا�ستبعد أن تواجه أي مشكلة، ولكن إن حدث وبدا لك عيب ما أثناء

 استخدام هذا ا�نتج، فإن My Arcade تضمن للمستهلك ا�شي ا¿صö أن يكون هذا ا�نتج خاليًا من

.öاء ا¿صäعيوب ا�واد والتصنيع �دة 120 يوًما من تاريخ ال 

 

 وإذا حدث عيب يغطيه هذا الض�ن �نتجات تم �اؤها » الوÀيات ا�تحدة أو كندا، فستختار

 My Arcade، بحسب خيارها، إصÃح ا�نتج للمشي أو استبداله مجانًا أو رد سعر الäاء ا¿صö ا�دفوع.

 إذا كان اÀستبدال ùوريًا و× يعد منتجك متاًحا، فقد يتم توفÂ منتج شبيه كبديل بحسب تقدير

 My Arcade حòيًا. بالنسبة إ� ا�نتجات التي تم �اؤها من خارج الوÀيات ا�تحدة وكندا، يُرجى سؤال

ا�تجر الذي تم �اء ا�نتجات منه للحصول عÉ مزيد من ا�علومات.

 À يغطي هذا الض�ن ا½هÃك الناتج عن اÀستع�ل العادي أو إساءة اÀستخدام أو اÀستخدام الخاطئ أو

 التعديل أو التÃعب أو أي سبب آخر À يتعلق با�واد أو التصنيع. À ينطبق هذا الض�ن عÉ ا�نتجات

ا�ستخدمة ¿ي أغراض صناعية أو مهنية أو تجارية.

معلومات الخدمة

 لصيانة أي منتج معيب تحت سياسة الض�ن ا�ستمر �دة 120 يوًما، يُرجى اÀتصال بدعم ا�ستهلك

 للحصول عÉ رقم تòيح ا½رجاع. تحتفظ My Arcade بحق طلب إرجاع ا�نتج ا�عيب ودليل إثبات

الäاء.

 

م¸حظة: لن تعالج My Arcade أي مطالبات منتجات معيبة دون رقم تòيح ا½رجاع.

الخط الساخن لدعم ا�ستهلك

  3732-999-877 (الوÀيات ا�تحدة وكندا فقط)

(ûدو) أو 1045-222-310

الÆيد اÅلكÄوÃ لدعم ا�ستهلك
support@MyArcadeGaming.com

موقع الويب
www.MyArcadeGaming.com

أنقذ شجرة وسجل ع¶ اÅنÄنت

 تقدم �كة My Arcade الخيار الصديق للبيئة لتسجيل كل ا�نتجات عÉ ا½ننت. حيث يوفر هذا ا¿مر

Arcade يات طباعة بطاقات التسجيل عÉ ورق مادي. تتوفر جميع ا�علومات التي تحتاجها لتسجيل مش
:Éالتي أجريتها مؤخرًا ع My 

www.MyArcadeGaming.com/product-registration



وظائف الزر وا�نفذ

ملحوظة: قد تختلف وظائف الزر » كل لعبة.

لوحة التوجيه – لتمرير خيارات القا³ة والحركة أثناء تشغيل اللعبة.

زر RESET (إعادة التعي�) – يعيد تعي� وحدة التحكم ويُرجع إ� القا³ة العلوية للعبة.

زر SELECT (التحديد) – تختلف وظيفته » كل لعبة.

زر START (البدء) – لبدء اللعبة وإيقافها مؤقتًا.

الزران A وB – ِزر¹ا إجراء اللعب، تختلف وظيفته� » كل لعبة.

أزرار مستوى الصوت – لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

مفتاح التشغيل – تشغيل وحدة التحكم (   ) وإيقاف تشغيلها (   ).

مفتاح نسبة الطول إ� العرض (4:3 <-> 16:9) – للتبديل ب� عرض الشاشة بنسبة 3:4 و9:61.

.NES ™ دخال خرطوشة½ –  NES™ فتحة الخرطوشة

مقبس س�عات الرأس (     ) – Àستخدامه مع س�عات الرأس أو س�عات ا¿ذن بحجم 3.5 مم.

.Micro-USB ددمنفذ الشحن (إدخال 5 فولت) – لشحن الجهاز باستخدام محّول التيار ا�

مؤ¥ البطارية LED (          ) – يشÂ إ� انخفاض البطارية أو شحنها.

مجموعة أدوات التنظيف - حجرة متنقلة تحمل مستلزمات التنظيف.

 مؤ¥ا LED لـ CONTROLLER (أدوات التحكم) 1 و2 – يشÂان إ� توصيل أدوات التحكم الÃسلكية

(غÂ مضمنة) إ� وضع اقان ™Retro Champ  ا�شار إليه.

منفذ HDMI OUT – لعرض شاشتك عÉ التلفاز الخاص بك.

.  Famicom™ دخال خرطوشة½ –  Famicom™ فتحة الخرطوشة

. Retro Champ™ (التحرير) – لتحرير مجموعة أدوات التنظيف من RELEASE مفتاح

 Retro Champ™ كيفية شحن

̄ستخدام. ملحوظة: يُرجى شحن ™Retro Champ ±اًما قبل ا

Éنفذ الشحن ا�وجود أعÊ دد ا�ضمن1. قم بتوصيل طرف Micro-USB الخاص بشاحن التيار ا�
 ™Retro Champ . قم بتوصيل الطرف اËخر من شاحن التيار ا�دد » مصدر للطاقة.

لون برتقا³ ثابت – جاٍر شحن الجهاز.

لون برتقا³ وامض – البطارية ضعيفة، يُرجى الشحن أو توصيل شاحن التيار ا�دد ا�ضمن.

لون أبيض ثابت – تم شحن الجهاز بالكامل.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  NES™ كيفية تشغيل ألعاب

ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

 ™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط تÃمس الخرطوشة Êمسحة قطنية جافة.

Éأع «  NES ™ برفق بحيث يتجه ا�لصق إ� ا¿مام إ� فتحة الخرطوشة  NES ™ 1. أدخل خرطوشة
. Retro Champ™ 

2. قم بتشغيل ™Retro Champ عن طريق تحريك مفتاح التشغيل من (   ) إ� (   ).
3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.

. Retro Champ™ من É4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أع

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  Famicom™ كيفية تشغيل ألعاب

  ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلّوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط التÃمس Êمسحة قطنية جافة.

« Éبرفق حيث يتجه ا�لصق إ� الخلف » الفتحة السف  Famicom™ 1. أدِخل خرطوشة 

. Retro Champ™
. Retro Champ™ 2. قم بتشغيل

3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.
. Retro Champ™ 4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أسفل من

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

كيفية تشغيل ™Retro Champ  ع¶ تلفاز عا³ الجودة

 1. أثناء إغÃق الجهاز، قم بتوصيل طرف كبل ®HDMI  (غÂ مضمن) » منفذ HDMI OUT خلف

. Retro Champ™
2. قم بتوصيل الطرف اËخر للكبل » منفذ ®HDMI  الخاص بالتلفاز.

3. تأكد من ضبط التلفاز الخاص بك عÉ إدخال الفيديو الصحيح.

م¸حظات:

. Retro Champ™ بالتلفاز الخاص بك، سيتم إيقاف تشغيل شاشة  Retro Champ™ عند توصيل • 

• ستعمل نسبة الطول إ� العرض بكلتا النسبتَ� 4:3 و16:9 عند استخدام ™Retro Champ  عÉ التلفاز.

• ستستمر لوحة التوجيه وا¿زرار » ™Retro Champ  » العمل أثناء توصيل وحدة التحكم » التلفاز من

.  HDMI® ل كبلÃخ

̧سلكية (غ¼ مضمنة) بجهاز ™Retro Champ  الخاص بك كيفية توصيل أدوات التحكم ال

1. أدِخل البطاريات » الجزء الخلفي من Super GamePad (غÂ مضمن).
 2. قم بتشغيل ™Ê . Retro Champجرد تشغيل ™Retro Champ  ستومض مؤ�ات LED لـ

CONTROLLER (أداة التحكم) » الجزء الخلفي من ™Retro Champ  وتتوقف.
.Super GamePad É3. اضغط زر الصفحة الرئيسية ا�وجود ع

4. عند اÀقان، سيáء مؤ� LED ¿داة التحكم باللون ا¿بيض الثابت.
 5. عند استخدام Super GamePad ثانوية ¿لعاب مزدوجة من Àعب�، يُرجى اتباع ا½رشادات نفسها

لتوصيل أداة التحكم 2.

 ملحوظة: يتوافق ™Retro Champ  مع Super GamePad My Arcade فقط، وÀ يُستخدم مع أدوات

:ãو تحكم من أطراف أخرى. لäاء Super GamePad الخاصة بنا، تفضل بزيارة موقعنا ا½لك
http://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

̄ستخدام CLEANING KIT (مجموعة أدوات التنظيف)

1. حرæك مفتاح RELEASE (التحرير) ا�وجود أسفل ™Retro Champ  من اليم� إ� اليسار.
 2. أثناء إبقاء مفتاح RELEASE (التحرير) عÉ اليسار، حرæك CLEANING KIT (مجموعة أدوات

. Retro Champ™ التنظيف) إ� أسفل وأخرجها من

 3. اضغط عÉ زر OPEN (الفتح) عÉ مجموعة أدوات التنظيف وافصل الجزأَين ½خراج زجاجة محلول

التنظيف (مضمنة) وا�مسحات القطنية.

ل ا¿جزاء بعضها ببعض وحرæك مجموعة أدوات التنظيف مرة أخرى إ� مكانها » æ4. ½رجاعها، وص 

.Retro Champ™

 ملحوظة: لن يتم تضم� محلول التنظيف، ولكن Îكن استخدام زجاجة ا�حلول لتخزين محلول تنظيف

 نقطة التÃمس ا�فضل لديك. استخدم ا�حلول ا�ناسب فقط لتنظيف نقاط التÃمس، وÀ تستخدم ا�اء أو

ا�حاليل ا¿خرى غÂ ا�ناسبة لتنظيف نقاط التÃمس الكهربية.

كيفية تنظيف الخراطيش الخاصة بك

1. استخدم ممسحة قطنية جافة وامسح برفق كÃ جانبَي نقاط التÃمس.
 2. إذا كانت نقطة التÃمس À تزال متسخة، فاغمس ا�مسحة القطنية » الكحول أو محلول التنظيف،

وامسح برفق كÃَِ جانبَي نقاط التÃمس. À تجعلها رطبة بشكل مفرط. امسحها Êمسحة قطنية جافة.

 ملحوظة: أي نوع من ا�حاليل (الكحول أو محلول تنظيف نقطة التÃمس) يجب أن يكون ا�لجأ ا¿خÂ عند

.Àًب دا³ًا بعض ا�مسحات القطنية الجافة أوæتنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر

اÁسئلة ا�تكررة

ا�شكلة: الخرطوشة الخاصة À è تعمل.

 Famicom™ ،ا¿صلية  NES™) وحدات التحكم ا¿خرى Éالحل: تأكد من أن الخرطوشة الخاصة بك تعمل ع 

 ا¿صلية). Êرور الوقت، تصبح ا�سامÂ عÉ بعض الخراطيش تالفة أو مكسورة. » هذه الحاÀت، لéسف، لن

 تعمل الخرطوشة، وهذا ليس عيبًا من ™Retro Champ، ولكنها ببساطة حالة حيث خرطوشة اللعبة × تعد

 صالحة لÃستخدام بسبب التلف أو الِقدم. لتنظيف الخرطوشة، يرجى مراجعة قسم "كيفية تنظيف

 الخراطيش الخاصة بك" لى إن كان ذلك سيساعد. مجدًدا، يرجى مÃحظة أن أي نوع من ا�حاليل يجب أن

.Àًب دا³ًا ممسحة قطنية جافة أوæعند تنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر Âيكون ا�لجأ ا¿خ

. Retro Champ™ ا�شكلة: لن يتم تشغيل

 الحل: » الحالة غÂ ا�حتملة من عدم تشغيل ™Retro Champ ، تأكد من أن وحدة التحكم مشحونة

بالكامل قبل محاولة تشغيلها. راجع قسم "كيفية شحن ™Retro Champ" لتعلي�ت الشحن.

ا�شكلة: الشاشة غÂ واضحة أو تتجمد.

 Retro Champ™ له مجدًدا. تأكد من أن æدة خمس ثواٍن وشغ�  Retro Champ™ الحل: أطِفئ 

مشحون بالكامل.

(FCC) معلومات لجنة ا¯تصا¯ت الفيدرالية

 تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود ا¿جهزة الرقمية من الفئة ب Êوجب الفقرة 15 من قواعد

 لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). وقد تم وضع هذه الحدود لتوفÂ قدر معقول من الح�ية ضد التداخل

 الضار عند تشغيل الجهاز » بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد Àسلí واستخدامها ومن

 ا�مكن أيًضا أن يشعها، وقد يتسبب » حدوث تداخل ضار مع اÀتصاÀت الÃسلكية. ومع ذلك، À يوجد

ض�ن بعدم حدوث التداخل » حالة الكيب » ظروف معينة.

  وإذا تسبب هذا الجهاز » حدوث تداخل ضار Àستقبال الراديو أو التليفزيون، وهو ما Îكن تحديده

 بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيوð ا�ستخدم Êحاولة إصÃح التداخل باتباع إجراء واحد أو أكï من

ا½جراءات التالية:

• إعادة توجيه هواñ اÀستقبال أو نقله.
• زيادة ا�سافة الفاصلة ب� الجهاز وجهاز اÀستقبال.

• توصيل الجهاز Êأخذ تيار كهرباñ » دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز اÀستقبال.
• استشارة البائع أو فني خبÂ » الراديو/التليفزيون للحصول عÉ ا�ساعدة.

يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للäط� التالي�:

À .1 يتسبب هذا الجهاز » تداخل ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، Êا » ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيÃً غÂ مرغوب.

 قد تؤدي التعديÃت غÂ ا�òح بها من ِقبل الäكة ا�صنعة إ� إبطال صÃحية ا�ستخدم لتشغيل هذا

،íسلÃدد ال الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية الخاصة بالتعرض ½شعاع ال

 وا�نصوص عليها لبيئة غÂ متحكم فيها. يجب أÀّ يوضع جهاز ا½رسال هذا » نفس ا�كان مع أي هواñ أو

جهاز إرسال آخر، أو يتم تشغيله باÀشاك معه.

معلومات الض�ن

Éختبارات الدقيقة لض�ن أعÀبض�ن محدود، وقد خضعت لسلسلة من ا My Arcade كل منتجات ôتأ 

 مستويات ا�وثوقية والتوافق. من ا�ستبعد أن تواجه أي مشكلة، ولكن إن حدث وبدا لك عيب ما أثناء

 استخدام هذا ا�نتج، فإن My Arcade تضمن للمستهلك ا�شي ا¿صö أن يكون هذا ا�نتج خاليًا من

.öاء ا¿صäعيوب ا�واد والتصنيع �دة 120 يوًما من تاريخ ال 

 

 وإذا حدث عيب يغطيه هذا الض�ن �نتجات تم �اؤها » الوÀيات ا�تحدة أو كندا، فستختار

 My Arcade، بحسب خيارها، إصÃح ا�نتج للمشي أو استبداله مجانًا أو رد سعر الäاء ا¿صö ا�دفوع.

 إذا كان اÀستبدال ùوريًا و× يعد منتجك متاًحا، فقد يتم توفÂ منتج شبيه كبديل بحسب تقدير

 My Arcade حòيًا. بالنسبة إ� ا�نتجات التي تم �اؤها من خارج الوÀيات ا�تحدة وكندا، يُرجى سؤال

ا�تجر الذي تم �اء ا�نتجات منه للحصول عÉ مزيد من ا�علومات.

 À يغطي هذا الض�ن ا½هÃك الناتج عن اÀستع�ل العادي أو إساءة اÀستخدام أو اÀستخدام الخاطئ أو

 التعديل أو التÃعب أو أي سبب آخر À يتعلق با�واد أو التصنيع. À ينطبق هذا الض�ن عÉ ا�نتجات

ا�ستخدمة ¿ي أغراض صناعية أو مهنية أو تجارية.

معلومات الخدمة

 لصيانة أي منتج معيب تحت سياسة الض�ن ا�ستمر �دة 120 يوًما، يُرجى اÀتصال بدعم ا�ستهلك

 للحصول عÉ رقم تòيح ا½رجاع. تحتفظ My Arcade بحق طلب إرجاع ا�نتج ا�عيب ودليل إثبات

الäاء.

 

م¸حظة: لن تعالج My Arcade أي مطالبات منتجات معيبة دون رقم تòيح ا½رجاع.

الخط الساخن لدعم ا�ستهلك

  3732-999-877 (الوÀيات ا�تحدة وكندا فقط)

(ûدو) أو 1045-222-310

الÆيد اÅلكÄوÃ لدعم ا�ستهلك
support@MyArcadeGaming.com

موقع الويب
www.MyArcadeGaming.com

أنقذ شجرة وسجل ع¶ اÅنÄنت

 تقدم �كة My Arcade الخيار الصديق للبيئة لتسجيل كل ا�نتجات عÉ ا½ننت. حيث يوفر هذا ا¿مر

Arcade يات طباعة بطاقات التسجيل عÉ ورق مادي. تتوفر جميع ا�علومات التي تحتاجها لتسجيل مش
:Éالتي أجريتها مؤخرًا ع My 

www.MyArcadeGaming.com/product-registration



وظائف الزر وا�نفذ

ملحوظة: قد تختلف وظائف الزر » كل لعبة.

لوحة التوجيه – لتمرير خيارات القا³ة والحركة أثناء تشغيل اللعبة.

زر RESET (إعادة التعي�) – يعيد تعي� وحدة التحكم ويُرجع إ� القا³ة العلوية للعبة.

زر SELECT (التحديد) – تختلف وظيفته » كل لعبة.

زر START (البدء) – لبدء اللعبة وإيقافها مؤقتًا.

الزران A وB – ِزر¹ا إجراء اللعب، تختلف وظيفته� » كل لعبة.

أزرار مستوى الصوت – لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

مفتاح التشغيل – تشغيل وحدة التحكم (   ) وإيقاف تشغيلها (   ).

مفتاح نسبة الطول إ� العرض (4:3 <-> 16:9) – للتبديل ب� عرض الشاشة بنسبة 3:4 و9:61.

.NES ™ دخال خرطوشة½ –  NES™ فتحة الخرطوشة

مقبس س�عات الرأس (     ) – Àستخدامه مع س�عات الرأس أو س�عات ا¿ذن بحجم 3.5 مم.

.Micro-USB ددمنفذ الشحن (إدخال 5 فولت) – لشحن الجهاز باستخدام محّول التيار ا�

مؤ¥ البطارية LED (          ) – يشÂ إ� انخفاض البطارية أو شحنها.

مجموعة أدوات التنظيف - حجرة متنقلة تحمل مستلزمات التنظيف.

 مؤ¥ا LED لـ CONTROLLER (أدوات التحكم) 1 و2 – يشÂان إ� توصيل أدوات التحكم الÃسلكية

(غÂ مضمنة) إ� وضع اقان ™Retro Champ  ا�شار إليه.

منفذ HDMI OUT – لعرض شاشتك عÉ التلفاز الخاص بك.

.  Famicom™ دخال خرطوشة½ –  Famicom™ فتحة الخرطوشة

. Retro Champ™ (التحرير) – لتحرير مجموعة أدوات التنظيف من RELEASE مفتاح

 Retro Champ™ كيفية شحن

̄ستخدام. ملحوظة: يُرجى شحن ™Retro Champ ±اًما قبل ا

Éنفذ الشحن ا�وجود أعÊ دد ا�ضمن1. قم بتوصيل طرف Micro-USB الخاص بشاحن التيار ا�
 ™Retro Champ . قم بتوصيل الطرف اËخر من شاحن التيار ا�دد » مصدر للطاقة.

لون برتقا³ ثابت – جاٍر شحن الجهاز.

لون برتقا³ وامض – البطارية ضعيفة، يُرجى الشحن أو توصيل شاحن التيار ا�دد ا�ضمن.

لون أبيض ثابت – تم شحن الجهاز بالكامل.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  NES™ كيفية تشغيل ألعاب

ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

 ™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط تÃمس الخرطوشة Êمسحة قطنية جافة.

Éأع «  NES ™ برفق بحيث يتجه ا�لصق إ� ا¿مام إ� فتحة الخرطوشة  NES ™ 1. أدخل خرطوشة
. Retro Champ™ 

2. قم بتشغيل ™Retro Champ عن طريق تحريك مفتاح التشغيل من (   ) إ� (   ).
3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.

. Retro Champ™ من É4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أع

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  Famicom™ كيفية تشغيل ألعاب

  ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلّوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط التÃمس Êمسحة قطنية جافة.

« Éبرفق حيث يتجه ا�لصق إ� الخلف » الفتحة السف  Famicom™ 1. أدِخل خرطوشة 

. Retro Champ™
. Retro Champ™ 2. قم بتشغيل

3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.
. Retro Champ™ 4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أسفل من

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

كيفية تشغيل ™Retro Champ  ع¶ تلفاز عا³ الجودة

 1. أثناء إغÃق الجهاز، قم بتوصيل طرف كبل ®HDMI  (غÂ مضمن) » منفذ HDMI OUT خلف

. Retro Champ™
2. قم بتوصيل الطرف اËخر للكبل » منفذ ®HDMI  الخاص بالتلفاز.

3. تأكد من ضبط التلفاز الخاص بك عÉ إدخال الفيديو الصحيح.

م¸حظات:

. Retro Champ™ بالتلفاز الخاص بك، سيتم إيقاف تشغيل شاشة  Retro Champ™ عند توصيل • 

• ستعمل نسبة الطول إ� العرض بكلتا النسبتَ� 4:3 و16:9 عند استخدام ™Retro Champ  عÉ التلفاز.

• ستستمر لوحة التوجيه وا¿زرار » ™Retro Champ  » العمل أثناء توصيل وحدة التحكم » التلفاز من

.  HDMI® ل كبلÃخ

̧سلكية (غ¼ مضمنة) بجهاز ™Retro Champ  الخاص بك كيفية توصيل أدوات التحكم ال

1. أدِخل البطاريات » الجزء الخلفي من Super GamePad (غÂ مضمن).
 2. قم بتشغيل ™Ê . Retro Champجرد تشغيل ™Retro Champ  ستومض مؤ�ات LED لـ

CONTROLLER (أداة التحكم) » الجزء الخلفي من ™Retro Champ  وتتوقف.
.Super GamePad É3. اضغط زر الصفحة الرئيسية ا�وجود ع

4. عند اÀقان، سيáء مؤ� LED ¿داة التحكم باللون ا¿بيض الثابت.
 5. عند استخدام Super GamePad ثانوية ¿لعاب مزدوجة من Àعب�، يُرجى اتباع ا½رشادات نفسها

لتوصيل أداة التحكم 2.

 ملحوظة: يتوافق ™Retro Champ  مع Super GamePad My Arcade فقط، وÀ يُستخدم مع أدوات

:ãو تحكم من أطراف أخرى. لäاء Super GamePad الخاصة بنا، تفضل بزيارة موقعنا ا½لك
http://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

̄ستخدام CLEANING KIT (مجموعة أدوات التنظيف)

1. حرæك مفتاح RELEASE (التحرير) ا�وجود أسفل ™Retro Champ  من اليم� إ� اليسار.
 2. أثناء إبقاء مفتاح RELEASE (التحرير) عÉ اليسار، حرæك CLEANING KIT (مجموعة أدوات

. Retro Champ™ التنظيف) إ� أسفل وأخرجها من

 3. اضغط عÉ زر OPEN (الفتح) عÉ مجموعة أدوات التنظيف وافصل الجزأَين ½خراج زجاجة محلول

التنظيف (مضمنة) وا�مسحات القطنية.

ل ا¿جزاء بعضها ببعض وحرæك مجموعة أدوات التنظيف مرة أخرى إ� مكانها » æ4. ½رجاعها، وص 

.Retro Champ™

 ملحوظة: لن يتم تضم� محلول التنظيف، ولكن Îكن استخدام زجاجة ا�حلول لتخزين محلول تنظيف

 نقطة التÃمس ا�فضل لديك. استخدم ا�حلول ا�ناسب فقط لتنظيف نقاط التÃمس، وÀ تستخدم ا�اء أو

ا�حاليل ا¿خرى غÂ ا�ناسبة لتنظيف نقاط التÃمس الكهربية.

كيفية تنظيف الخراطيش الخاصة بك

1. استخدم ممسحة قطنية جافة وامسح برفق كÃ جانبَي نقاط التÃمس.
 2. إذا كانت نقطة التÃمس À تزال متسخة، فاغمس ا�مسحة القطنية » الكحول أو محلول التنظيف،

وامسح برفق كÃَِ جانبَي نقاط التÃمس. À تجعلها رطبة بشكل مفرط. امسحها Êمسحة قطنية جافة.

 ملحوظة: أي نوع من ا�حاليل (الكحول أو محلول تنظيف نقطة التÃمس) يجب أن يكون ا�لجأ ا¿خÂ عند

.Àًب دا³ًا بعض ا�مسحات القطنية الجافة أوæتنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر

اÁسئلة ا�تكررة

ا�شكلة: الخرطوشة الخاصة À è تعمل.

 Famicom™ ،ا¿صلية  NES™) وحدات التحكم ا¿خرى Éالحل: تأكد من أن الخرطوشة الخاصة بك تعمل ع 

 ا¿صلية). Êرور الوقت، تصبح ا�سامÂ عÉ بعض الخراطيش تالفة أو مكسورة. » هذه الحاÀت، لéسف، لن

 تعمل الخرطوشة، وهذا ليس عيبًا من ™Retro Champ، ولكنها ببساطة حالة حيث خرطوشة اللعبة × تعد

 صالحة لÃستخدام بسبب التلف أو الِقدم. لتنظيف الخرطوشة، يرجى مراجعة قسم "كيفية تنظيف

 الخراطيش الخاصة بك" لى إن كان ذلك سيساعد. مجدًدا، يرجى مÃحظة أن أي نوع من ا�حاليل يجب أن

.Àًب دا³ًا ممسحة قطنية جافة أوæعند تنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر Âيكون ا�لجأ ا¿خ

. Retro Champ™ ا�شكلة: لن يتم تشغيل

 الحل: » الحالة غÂ ا�حتملة من عدم تشغيل ™Retro Champ ، تأكد من أن وحدة التحكم مشحونة

بالكامل قبل محاولة تشغيلها. راجع قسم "كيفية شحن ™Retro Champ" لتعلي�ت الشحن.

ا�شكلة: الشاشة غÂ واضحة أو تتجمد.

 Retro Champ™ له مجدًدا. تأكد من أن æدة خمس ثواٍن وشغ�  Retro Champ™ الحل: أطِفئ 

مشحون بالكامل.

(FCC) معلومات لجنة ا¯تصا¯ت الفيدرالية

 تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود ا¿جهزة الرقمية من الفئة ب Êوجب الفقرة 15 من قواعد

 لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). وقد تم وضع هذه الحدود لتوفÂ قدر معقول من الح�ية ضد التداخل

 الضار عند تشغيل الجهاز » بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد Àسلí واستخدامها ومن

 ا�مكن أيًضا أن يشعها، وقد يتسبب » حدوث تداخل ضار مع اÀتصاÀت الÃسلكية. ومع ذلك، À يوجد

ض�ن بعدم حدوث التداخل » حالة الكيب » ظروف معينة.

  وإذا تسبب هذا الجهاز » حدوث تداخل ضار Àستقبال الراديو أو التليفزيون، وهو ما Îكن تحديده

 بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيوð ا�ستخدم Êحاولة إصÃح التداخل باتباع إجراء واحد أو أكï من

ا½جراءات التالية:

• إعادة توجيه هواñ اÀستقبال أو نقله.
• زيادة ا�سافة الفاصلة ب� الجهاز وجهاز اÀستقبال.

• توصيل الجهاز Êأخذ تيار كهرباñ » دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز اÀستقبال.
• استشارة البائع أو فني خبÂ » الراديو/التليفزيون للحصول عÉ ا�ساعدة.

يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للäط� التالي�:

À .1 يتسبب هذا الجهاز » تداخل ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، Êا » ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيÃً غÂ مرغوب.

 قد تؤدي التعديÃت غÂ ا�òح بها من ِقبل الäكة ا�صنعة إ� إبطال صÃحية ا�ستخدم لتشغيل هذا

،íسلÃدد ال الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية الخاصة بالتعرض ½شعاع ال

 وا�نصوص عليها لبيئة غÂ متحكم فيها. يجب أÀّ يوضع جهاز ا½رسال هذا » نفس ا�كان مع أي هواñ أو

جهاز إرسال آخر، أو يتم تشغيله باÀشاك معه.

معلومات الض�ن

Éختبارات الدقيقة لض�ن أعÀبض�ن محدود، وقد خضعت لسلسلة من ا My Arcade كل منتجات ôتأ 

 مستويات ا�وثوقية والتوافق. من ا�ستبعد أن تواجه أي مشكلة، ولكن إن حدث وبدا لك عيب ما أثناء

 استخدام هذا ا�نتج، فإن My Arcade تضمن للمستهلك ا�شي ا¿صö أن يكون هذا ا�نتج خاليًا من

.öاء ا¿صäعيوب ا�واد والتصنيع �دة 120 يوًما من تاريخ ال 

 

 وإذا حدث عيب يغطيه هذا الض�ن �نتجات تم �اؤها » الوÀيات ا�تحدة أو كندا، فستختار

 My Arcade، بحسب خيارها، إصÃح ا�نتج للمشي أو استبداله مجانًا أو رد سعر الäاء ا¿صö ا�دفوع.

 إذا كان اÀستبدال ùوريًا و× يعد منتجك متاًحا، فقد يتم توفÂ منتج شبيه كبديل بحسب تقدير

 My Arcade حòيًا. بالنسبة إ� ا�نتجات التي تم �اؤها من خارج الوÀيات ا�تحدة وكندا، يُرجى سؤال

ا�تجر الذي تم �اء ا�نتجات منه للحصول عÉ مزيد من ا�علومات.

 À يغطي هذا الض�ن ا½هÃك الناتج عن اÀستع�ل العادي أو إساءة اÀستخدام أو اÀستخدام الخاطئ أو

 التعديل أو التÃعب أو أي سبب آخر À يتعلق با�واد أو التصنيع. À ينطبق هذا الض�ن عÉ ا�نتجات

ا�ستخدمة ¿ي أغراض صناعية أو مهنية أو تجارية.

معلومات الخدمة

 لصيانة أي منتج معيب تحت سياسة الض�ن ا�ستمر �دة 120 يوًما، يُرجى اÀتصال بدعم ا�ستهلك

 للحصول عÉ رقم تòيح ا½رجاع. تحتفظ My Arcade بحق طلب إرجاع ا�نتج ا�عيب ودليل إثبات

الäاء.

 

م¸حظة: لن تعالج My Arcade أي مطالبات منتجات معيبة دون رقم تòيح ا½رجاع.

الخط الساخن لدعم ا�ستهلك

  3732-999-877 (الوÀيات ا�تحدة وكندا فقط)

(ûدو) أو 1045-222-310

الÆيد اÅلكÄوÃ لدعم ا�ستهلك
support@MyArcadeGaming.com

موقع الويب
www.MyArcadeGaming.com

أنقذ شجرة وسجل ع¶ اÅنÄنت

 تقدم �كة My Arcade الخيار الصديق للبيئة لتسجيل كل ا�نتجات عÉ ا½ننت. حيث يوفر هذا ا¿مر

Arcade يات طباعة بطاقات التسجيل عÉ ورق مادي. تتوفر جميع ا�علومات التي تحتاجها لتسجيل مش
:Éالتي أجريتها مؤخرًا ع My 

www.MyArcadeGaming.com/product-registration



وظائف الزر وا�نفذ

ملحوظة: قد تختلف وظائف الزر » كل لعبة.

لوحة التوجيه – لتمرير خيارات القا³ة والحركة أثناء تشغيل اللعبة.

زر RESET (إعادة التعي�) – يعيد تعي� وحدة التحكم ويُرجع إ� القا³ة العلوية للعبة.

زر SELECT (التحديد) – تختلف وظيفته » كل لعبة.

زر START (البدء) – لبدء اللعبة وإيقافها مؤقتًا.

الزران A وB – ِزر¹ا إجراء اللعب، تختلف وظيفته� » كل لعبة.

أزرار مستوى الصوت – لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

مفتاح التشغيل – تشغيل وحدة التحكم (   ) وإيقاف تشغيلها (   ).

مفتاح نسبة الطول إ� العرض (4:3 <-> 16:9) – للتبديل ب� عرض الشاشة بنسبة 3:4 و9:61.

.NES ™ دخال خرطوشة½ –  NES™ فتحة الخرطوشة

مقبس س�عات الرأس (     ) – Àستخدامه مع س�عات الرأس أو س�عات ا¿ذن بحجم 3.5 مم.

.Micro-USB ددمنفذ الشحن (إدخال 5 فولت) – لشحن الجهاز باستخدام محّول التيار ا�

مؤ¥ البطارية LED (          ) – يشÂ إ� انخفاض البطارية أو شحنها.

مجموعة أدوات التنظيف - حجرة متنقلة تحمل مستلزمات التنظيف.

 مؤ¥ا LED لـ CONTROLLER (أدوات التحكم) 1 و2 – يشÂان إ� توصيل أدوات التحكم الÃسلكية

(غÂ مضمنة) إ� وضع اقان ™Retro Champ  ا�شار إليه.

منفذ HDMI OUT – لعرض شاشتك عÉ التلفاز الخاص بك.

.  Famicom™ دخال خرطوشة½ –  Famicom™ فتحة الخرطوشة

. Retro Champ™ (التحرير) – لتحرير مجموعة أدوات التنظيف من RELEASE مفتاح

 Retro Champ™ كيفية شحن

̄ستخدام. ملحوظة: يُرجى شحن ™Retro Champ ±اًما قبل ا

Éنفذ الشحن ا�وجود أعÊ دد ا�ضمن1. قم بتوصيل طرف Micro-USB الخاص بشاحن التيار ا�
 ™Retro Champ . قم بتوصيل الطرف اËخر من شاحن التيار ا�دد » مصدر للطاقة.

لون برتقا³ ثابت – جاٍر شحن الجهاز.

لون برتقا³ وامض – البطارية ضعيفة، يُرجى الشحن أو توصيل شاحن التيار ا�دد ا�ضمن.

لون أبيض ثابت – تم شحن الجهاز بالكامل.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  NES™ كيفية تشغيل ألعاب

ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

 ™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط تÃمس الخرطوشة Êمسحة قطنية جافة.

Éأع «  NES ™ برفق بحيث يتجه ا�لصق إ� ا¿مام إ� فتحة الخرطوشة  NES ™ 1. أدخل خرطوشة
. Retro Champ™ 

2. قم بتشغيل ™Retro Champ عن طريق تحريك مفتاح التشغيل من (   ) إ� (   ).
3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.

. Retro Champ™ من É4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أع

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

Retro Champ™ ع¶ جهاز  Famicom™ كيفية تشغيل ألعاب

  ملحوظة: قبل إدخال الخرطوشة، تأكد من خلّوها من أي أتربة وأوساخ Îكن أن تسبب عدم عملها مع

™Retro Champ . نوÒ بتنظيف نقاط التÃمس Êمسحة قطنية جافة.

« Éبرفق حيث يتجه ا�لصق إ� الخلف » الفتحة السف  Famicom™ 1. أدِخل خرطوشة 

. Retro Champ™
. Retro Champ™ 2. قم بتشغيل

3. استخدم لوحة التوجيه وا¿زرار للتنقل عÕ قا³ة اللعبة وبدء اللعب.
. Retro Champ™ 4. ½زالة الخرطوشة، قم بإيقاف الجهاز ثم اسحبها برفق إ� أسفل من

À يُرجى محاولة تنظيفها. وإذا كانت ، Retro Champ™ ملحوظة: إذا × تعمل الخرطوشة الخاصة بك مع 

تزال متوقفة عن العمل، فقد تكون الخرطوشة الخاصة بك معطلة أو تحتاج إ� ا�زيد من التنظيف.

كيفية تشغيل ™Retro Champ  ع¶ تلفاز عا³ الجودة

 1. أثناء إغÃق الجهاز، قم بتوصيل طرف كبل ®HDMI  (غÂ مضمن) » منفذ HDMI OUT خلف

. Retro Champ™
2. قم بتوصيل الطرف اËخر للكبل » منفذ ®HDMI  الخاص بالتلفاز.

3. تأكد من ضبط التلفاز الخاص بك عÉ إدخال الفيديو الصحيح.

م¸حظات:

. Retro Champ™ بالتلفاز الخاص بك، سيتم إيقاف تشغيل شاشة  Retro Champ™ عند توصيل • 

• ستعمل نسبة الطول إ� العرض بكلتا النسبتَ� 4:3 و16:9 عند استخدام ™Retro Champ  عÉ التلفاز.

• ستستمر لوحة التوجيه وا¿زرار » ™Retro Champ  » العمل أثناء توصيل وحدة التحكم » التلفاز من

.  HDMI® ل كبلÃخ

̧سلكية (غ¼ مضمنة) بجهاز ™Retro Champ  الخاص بك كيفية توصيل أدوات التحكم ال

1. أدِخل البطاريات » الجزء الخلفي من Super GamePad (غÂ مضمن).
 2. قم بتشغيل ™Ê . Retro Champجرد تشغيل ™Retro Champ  ستومض مؤ�ات LED لـ

CONTROLLER (أداة التحكم) » الجزء الخلفي من ™Retro Champ  وتتوقف.
.Super GamePad É3. اضغط زر الصفحة الرئيسية ا�وجود ع

4. عند اÀقان، سيáء مؤ� LED ¿داة التحكم باللون ا¿بيض الثابت.
 5. عند استخدام Super GamePad ثانوية ¿لعاب مزدوجة من Àعب�، يُرجى اتباع ا½رشادات نفسها

لتوصيل أداة التحكم 2.

 ملحوظة: يتوافق ™Retro Champ  مع Super GamePad My Arcade فقط، وÀ يُستخدم مع أدوات

:ãو تحكم من أطراف أخرى. لäاء Super GamePad الخاصة بنا، تفضل بزيارة موقعنا ا½لك
http://www.myarcadegaming.com/products/super-gamepad

̄ستخدام CLEANING KIT (مجموعة أدوات التنظيف)

1. حرæك مفتاح RELEASE (التحرير) ا�وجود أسفل ™Retro Champ  من اليم� إ� اليسار.
 2. أثناء إبقاء مفتاح RELEASE (التحرير) عÉ اليسار، حرæك CLEANING KIT (مجموعة أدوات

. Retro Champ™ التنظيف) إ� أسفل وأخرجها من

 3. اضغط عÉ زر OPEN (الفتح) عÉ مجموعة أدوات التنظيف وافصل الجزأَين ½خراج زجاجة محلول

التنظيف (مضمنة) وا�مسحات القطنية.

ل ا¿جزاء بعضها ببعض وحرæك مجموعة أدوات التنظيف مرة أخرى إ� مكانها » æ4. ½رجاعها، وص 

.Retro Champ™

 ملحوظة: لن يتم تضم� محلول التنظيف، ولكن Îكن استخدام زجاجة ا�حلول لتخزين محلول تنظيف

 نقطة التÃمس ا�فضل لديك. استخدم ا�حلول ا�ناسب فقط لتنظيف نقاط التÃمس، وÀ تستخدم ا�اء أو

ا�حاليل ا¿خرى غÂ ا�ناسبة لتنظيف نقاط التÃمس الكهربية.

كيفية تنظيف الخراطيش الخاصة بك

1. استخدم ممسحة قطنية جافة وامسح برفق كÃ جانبَي نقاط التÃمس.
 2. إذا كانت نقطة التÃمس À تزال متسخة، فاغمس ا�مسحة القطنية » الكحول أو محلول التنظيف،

وامسح برفق كÃَِ جانبَي نقاط التÃمس. À تجعلها رطبة بشكل مفرط. امسحها Êمسحة قطنية جافة.

 ملحوظة: أي نوع من ا�حاليل (الكحول أو محلول تنظيف نقطة التÃمس) يجب أن يكون ا�لجأ ا¿خÂ عند

.Àًب دا³ًا بعض ا�مسحات القطنية الجافة أوæتنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر

اÁسئلة ا�تكررة

ا�شكلة: الخرطوشة الخاصة À è تعمل.

 Famicom™ ،ا¿صلية  NES™) وحدات التحكم ا¿خرى Éالحل: تأكد من أن الخرطوشة الخاصة بك تعمل ع 

 ا¿صلية). Êرور الوقت، تصبح ا�سامÂ عÉ بعض الخراطيش تالفة أو مكسورة. » هذه الحاÀت، لéسف، لن

 تعمل الخرطوشة، وهذا ليس عيبًا من ™Retro Champ، ولكنها ببساطة حالة حيث خرطوشة اللعبة × تعد

 صالحة لÃستخدام بسبب التلف أو الِقدم. لتنظيف الخرطوشة، يرجى مراجعة قسم "كيفية تنظيف

 الخراطيش الخاصة بك" لى إن كان ذلك سيساعد. مجدًدا، يرجى مÃحظة أن أي نوع من ا�حاليل يجب أن

.Àًب دا³ًا ممسحة قطنية جافة أوæعند تنظيف الخراطيش الخاصة بك. جر Âيكون ا�لجأ ا¿خ

. Retro Champ™ ا�شكلة: لن يتم تشغيل

 الحل: » الحالة غÂ ا�حتملة من عدم تشغيل ™Retro Champ ، تأكد من أن وحدة التحكم مشحونة

بالكامل قبل محاولة تشغيلها. راجع قسم "كيفية شحن ™Retro Champ" لتعلي�ت الشحن.

ا�شكلة: الشاشة غÂ واضحة أو تتجمد.

 Retro Champ™ له مجدًدا. تأكد من أن æدة خمس ثواٍن وشغ�  Retro Champ™ الحل: أطِفئ 

مشحون بالكامل.

(FCC) معلومات لجنة ا¯تصا¯ت الفيدرالية

 تم اختبار هذا الجهاز وثبت توافقه مع حدود ا¿جهزة الرقمية من الفئة ب Êوجب الفقرة 15 من قواعد

 لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). وقد تم وضع هذه الحدود لتوفÂ قدر معقول من الح�ية ضد التداخل

 الضار عند تشغيل الجهاز » بيئة سكنية. ويقوم هذا الجهاز بتوليد طاقة تردد Àسلí واستخدامها ومن

 ا�مكن أيًضا أن يشعها، وقد يتسبب » حدوث تداخل ضار مع اÀتصاÀت الÃسلكية. ومع ذلك، À يوجد

ض�ن بعدم حدوث التداخل » حالة الكيب » ظروف معينة.

  وإذا تسبب هذا الجهاز » حدوث تداخل ضار Àستقبال الراديو أو التليفزيون، وهو ما Îكن تحديده

 بإيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله، فيوð ا�ستخدم Êحاولة إصÃح التداخل باتباع إجراء واحد أو أكï من

ا½جراءات التالية:

• إعادة توجيه هواñ اÀستقبال أو نقله.
• زيادة ا�سافة الفاصلة ب� الجهاز وجهاز اÀستقبال.

• توصيل الجهاز Êأخذ تيار كهرباñ » دائرة مختلفة عن الدائرة التي يتصل بها جهاز اÀستقبال.
• استشارة البائع أو فني خبÂ » الراديو/التليفزيون للحصول عÉ ا�ساعدة.

يتوافق الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للäط� التالي�:

À .1 يتسبب هذا الجهاز » تداخل ضار.
2. يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتلقاه، Êا » ذلك التداخل الذي قد يسبب تشغيÃً غÂ مرغوب.

 قد تؤدي التعديÃت غÂ ا�òح بها من ِقبل الäكة ا�صنعة إ� إبطال صÃحية ا�ستخدم لتشغيل هذا

،íسلÃدد ال الجهاز. يتوافق هذا الجهاز مع حدود لجنة اÀتصاÀت الفيدرالية الخاصة بالتعرض ½شعاع ال

 وا�نصوص عليها لبيئة غÂ متحكم فيها. يجب أÀّ يوضع جهاز ا½رسال هذا » نفس ا�كان مع أي هواñ أو

جهاز إرسال آخر، أو يتم تشغيله باÀشاك معه.

معلومات الض�ن

Éختبارات الدقيقة لض�ن أعÀبض�ن محدود، وقد خضعت لسلسلة من ا My Arcade كل منتجات ôتأ 

 مستويات ا�وثوقية والتوافق. من ا�ستبعد أن تواجه أي مشكلة، ولكن إن حدث وبدا لك عيب ما أثناء

 استخدام هذا ا�نتج، فإن My Arcade تضمن للمستهلك ا�شي ا¿صö أن يكون هذا ا�نتج خاليًا من

.öاء ا¿صäعيوب ا�واد والتصنيع �دة 120 يوًما من تاريخ ال 

 

 وإذا حدث عيب يغطيه هذا الض�ن �نتجات تم �اؤها » الوÀيات ا�تحدة أو كندا، فستختار

 My Arcade، بحسب خيارها، إصÃح ا�نتج للمشي أو استبداله مجانًا أو رد سعر الäاء ا¿صö ا�دفوع.

 إذا كان اÀستبدال ùوريًا و× يعد منتجك متاًحا، فقد يتم توفÂ منتج شبيه كبديل بحسب تقدير

 My Arcade حòيًا. بالنسبة إ� ا�نتجات التي تم �اؤها من خارج الوÀيات ا�تحدة وكندا، يُرجى سؤال

ا�تجر الذي تم �اء ا�نتجات منه للحصول عÉ مزيد من ا�علومات.

 À يغطي هذا الض�ن ا½هÃك الناتج عن اÀستع�ل العادي أو إساءة اÀستخدام أو اÀستخدام الخاطئ أو

 التعديل أو التÃعب أو أي سبب آخر À يتعلق با�واد أو التصنيع. À ينطبق هذا الض�ن عÉ ا�نتجات

ا�ستخدمة ¿ي أغراض صناعية أو مهنية أو تجارية.

معلومات الخدمة

 لصيانة أي منتج معيب تحت سياسة الض�ن ا�ستمر �دة 120 يوًما، يُرجى اÀتصال بدعم ا�ستهلك

 للحصول عÉ رقم تòيح ا½رجاع. تحتفظ My Arcade بحق طلب إرجاع ا�نتج ا�عيب ودليل إثبات

الäاء.

 

م¸حظة: لن تعالج My Arcade أي مطالبات منتجات معيبة دون رقم تòيح ا½رجاع.

الخط الساخن لدعم ا�ستهلك

  3732-999-877 (الوÀيات ا�تحدة وكندا فقط)

(ûدو) أو 1045-222-310

الÆيد اÅلكÄوÃ لدعم ا�ستهلك
support@MyArcadeGaming.com

موقع الويب
www.MyArcadeGaming.com

أنقذ شجرة وسجل ع¶ اÅنÄنت

 تقدم �كة My Arcade الخيار الصديق للبيئة لتسجيل كل ا�نتجات عÉ ا½ننت. حيث يوفر هذا ا¿مر

Arcade يات طباعة بطاقات التسجيل عÉ ورق مادي. تتوفر جميع ا�علومات التي تحتاجها لتسجيل مش
:Éالتي أجريتها مؤخرًا ع My 

www.MyArcadeGaming.com/product-registration

www.MyArcadeGaming.com


