
ELECTRONIC DART GAME (AP-108)



 
 

(PL) 
 

Dziękujemy za wybór naszej elektronicznej tarczy do gry w rzutki 
 
WSTĘP 
□ OSTRZEŻENIE 

 Tarcza nie jest zabawką dla dzieci. Dzieci poniżej ósmego roku życia nie powinny grać rzutkami o stalowych 

końcówkach ani rzutkami o miękkich końcówkach. 

 Jeśli nie grasz, wyłącz tarczę. 

 Jeśli pozostawisz tarczę nieaktywną przez 10 minut, wyświetlacze i obręb wyłączą się automatycznie, przechodząc 

w tryb uśpienia. Jeśli ponownie naciśniesz przycisk GAME, tarcza powróci do trybu gry. 

 
□ Instrukcja 
Wybierz odpowiednie miejsce z ok. 3 m wolnej powierzchni przed tarczą. Odległość rzutu między tarczą a graczem musi 
wynosić 237cm. Środek oka byka powinien znajdować się na wysokości 173cm od 
podłoża. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Nasza wysokiej jakości tarcza elektroniczna do gry w rzutki wyposażona jest w wyświetlacz LCD oraz system 

automatycznego głosowego informowania o wyniku. Tarcza umożliwia rozegranie 26 różnych gier w 185 trybach. 

 Tarcza zasilana jest 3 bateriami AA. 

 
Segment tablicy Punktacja 

Segment punktowany pojedynczo 

Segment punktowany podwójnie 

Segment punktowany potrójnie 

Zewnętrzna część oka byka 

Środek oka byka 

Wynik* 1 

Wynik* 2 

Wynik* 3 

25*1 

25*2 

 
 
 
 
 
 
 

Gracz 

173 cm od podłoża do środka oka byka 
 

Tarcza 

 
 

 
 
 
□ Ustawienia 
1. Przycisk „Game/Power”: naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć grę lub wybrać jedną z dostępnych gier (G01–G26), 
korzystając z menu gier widocznego na ekranie: w czasie gry naciśnij przycisk, aby zakończyć aktualną grę i wrócić do menu 
startowego. 
2. Przycisk „Option/Score”: naciśnij przycisk „Option”, aby przejść do trybu ustawień gier: naciśnijprzycisk „Score”, aby 
sprawdzić wynik gracza w czasie gry. Aby zobaczyć wynik kolejnego gracza, jeszcze raz naciśnij ten przycisk. Gra jest 
kontynuowana, jeśli gracz nie naciśnie tego przycisku przez 3 sekundy lub naciśnie inny przycisk. 
3. Przycisk „Player/Cybermatch/Miss”: przed rozpoczęciem gry naciśnij przycisk „Player”, aby ustawić liczbę graczy. Aby 
zagrać przeciwko komputerowi, naciśnij przycisk „Cybermatch” (C1 – profesjonalista, C2 – ekspert, C3 – zaawansowany, 
C4 – średniozaawansowany, C5 – początkujący); naciśnij przycisk „Miss”, aby zarejestrować niecelny rzut i zmniejszyć 
liczbę pozostałych rzutów. 
4. Przycisk „Handicap/Eliminate”: przed rozpoczęciem gry naciśnij przycisk „Handicap”, aby wybrać poziom 
trudności/ustawić opcje dla poszczególnych graczy; naciśnij przycisk „Eliminate”, aby uzyskać wynik 0 dla danego rzutu. 
5. Przycisk „Double/Sound on/off”: przycisk „Double” jest aktywny tylko podczas gry Count Down; naciśnij przycisk „Sound 
on/off”, aby włączyć lub wyłączyć dźwięki. 
6. Przycisk „Start/Next”: naciśnij ten przycisk, aby uruchomić grę lub przejść do następnego gracza podczas gry. 
 
 

Instrukcje do gier 
G01 Count down Down(301,501,601,701,801,901,999) 
1. Gra polega na odejmowaniu punktów od wyniku, z którym gracz rozpoczął rozgrywkę. Zwycięża ten gracz, który jako 
pierwszy będzie miał dokładnie 0 punktów. 
2. Osiągnięcie wyniku „1” lub wyniku ujemnego to „SKUCHA”, a wynik gracza wraca do poprzedniej wartości. Sygnalizacja 
głosowa poinformuje, że wynik gracza jest nieprawidłowy („incorrect”). 
3. Wciskając przycisk DOUBLE, gracz może wybrać następujące tryby: 
Double In: Naliczanie punktów rozpoczyna się, kiedy trafiona zostanie liczba punktowana podwójnie. Wynik nie będzie 
naliczany, dopóki ten warunek nie zostanie spełniony. 
Double Out: Aby zwyciężyć gracz, musi trafić w numer punktowany podwójnie, jeżeli ta liczba zmniejszy jego wynik 
dokładnie do 0. Osiągnięcie wyniku „1” lub wyniku ujemnego to „SKUCHA”, a wynik gracza wraca do poprzedniej wartości. 
Sygnalizacja głosowa poinformuje, że wynik gracza jest nieprawidłowy („incorrect”). 
Double In/Out: Aby zwyciężyć, gracz musi trafić w numer punktowany podwójnie, jeżeli ta liczba zmniejszy jego wynik 
dokładnie do 0. Osiągnięcie wyniku „1” lub wyniku ujemnego to „SKUCHA”, a wynik gracza wraca do poprzedniej wartości. 
 
 
G02 Count Down Team 
Jest to drużynowa wersja gry Count Down, popularna podczas rozgrywek ligowych. W grze zawsze uczestniczą 2 drużyny. 
Każdy z 4 graczy rozpoczyna grę z innym wynikiem. Gracz 1 i Gracz 3 grają przeciwko Graczowi 2 i Graczowi 4. Zasady tej 
gry są takie same jak w grze G01 Count Down. Zwycięża drużyna tego gracza, który jako pierwszy osiągnie dokładnie 0 
punktów. 
 



 
 

 
G03 Count Up(100,200,300,400,500,600,700,800,900) 
Za każde trafienie na koncie gracza dolicza się wynik, gromadzony od zera. Zwycięża gracz, który jako pierwszy zdobędzie 
ustaloną liczbę punktów. 
 
G04 Standard Cricket (E00,E20,E25) 
1. W tej grze gracze rzucają tylko do segmentów 15, 16, 17, 18, 19,20 i do oka byka. 
2. Aby otworzyć segment z danym numerem, gracz musi trafić go trzykrotnie. 
Trafienie w segment punktowany pojedynczo – liczone pojedynczo, 
Trafienie w segment punktowany podwójnie – liczone podwójnie, 
Trafienie w segment punktowany potrójnie – liczone potrójnie. 
3. E00 – gracz może rzucać do segmentów 15, 16, 17, 18, 19,20 i do oka byka. Nie została ustalona kolejność rzutów; 
E20 – gracz musi najpierw trzykrotnie trafić w segment 20, a następnie po kolei w segmenty19, 18, 17, 16, 15 i w oko byka; 
E25 – gracz musi najpierw trzykrotnie trafić w oko byka, a następnie po kolei w segmenty 15, 16, 17, 18, 19 i 20. 
4. Każdy segment otwiera się, jeśli gracz trafi w niego trzy razy. 
5. Każdy gracz musi trafić trzy razy w dany segment, aby go otworzyć i zdobyć punkty. 
6. Zanim przeciwnicy trafią w segment trzykrotnie, aby go otworzyć, gracz może dalej celować w otwarty segment, aby 
zdobyć większą liczbę punktów. 
7. Kiedy każdy z graczy trzykrotnie trafi w ten sam segment, zostanie on zamknięty i nie będzie można już w niego trafiać. 
8. Gra kończy się wraz z zamknięciem wszystkich segmentów. Wygrywa gracz, który zdobędzie najwięcej punktów. 
 
G05 No score Cricket(П00,П20,П25) 
1. W tej grze gracze rzucają tylko do segmentów 15, 16, 17, 18, 19,20 i do oka byka. 
2. Trafienie w segment punktowany pojedynczo – liczone pojedynczo, 
Trafienie w segment punktowany podwójnie – liczone podwójnie, 
Trafienie w segment punktowany potrójnie – liczone potrójnie. 
3. 000 – gracz może rzucać do segmentów 15, 16, 17, 18, 19,20 i do oka byka. Nie została ustalona kolejność rzutów; 
020 – gracz musi najpierw trzykrotnie trafić w segment 20, a następnie po kolei w segmenty19, 18, 17, 16, 15 i w oko byka; 
025 – gracz musi najpierw trzykrotnie trafić w oko byka, a następnie po kolei w segmenty 15, 16, 17, 18, 19 i 20. 
4. Każdy segment oznaczony jest punktem na wyświetlaczu LCD. Odpowiednia część wyświetlacza LCD zaświeci się, jeśli 
gracz trafi w dany segment. 
5. Zwycięża gracz, który jako pierwszy trzykrotnie trafi do wszystkich docelowych numerów. 
 
G06 Cut Throat Cricket (C00,C20,C25) 
1. W tej grze gracze rzucają tylko do segmentów 15, 16, 17, 18, 19,20 i do oka byka. 
2. Trafienie w segment punktowany pojedynczo – liczone pojedynczo, 
Trafienie w segment punktowany podwójnie – liczone podwójnie, 
Trafienie w segment punktowany potrójnie – liczone potrójnie. 
3. C00 – gracz może rzucać do segmentów 15, 16, 17, 18, 19,20 i do oka byka. Nie została ustalona kolejność rzutów; 
C20 – gracz musi najpierw trzykrotnie trafić w segment 20, a następnie po kolei w segmenty19, 18, 17, 16, 15 i w oko byka; 
C25 – gracz musi najpierw trzykrotnie trafić w oko byka, a następnie w segmenty 15, 16, 17, 18, 19 i 20. 
4. Każdy punktowany segment oznaczony jest trzema punktami na wyświetlaczu LCD. Odpowiednia część wyświetlacza 
LCD zaświeci się, jeśli gracz trafi w dany segment. 
5. Każdy punktowany segment otwiera się, jeśli gracz trafi w niego trzy razy. Segment zostanie jednak zamknięty i trafienie 
w niego nie będzie skutkowało doliczeniem punktów do wyniku gracza, jeśli wszyscy gracze trafią w niego trzy razy. Punkty 
zdobyte przez aktualnego gracza zostaną dodane do wyników wszystkich przeciwników. 
6. Każdy gracz musi trafić trzy razy w dany segment, aby go otworzyć i zdobyć punkty. 
7. Zanim przeciwnicy trafią w segment trzykrotnie, aby go otworzyć, gracz może dalej celować w otwarty segment, aby 
doliczyć większą liczbę punktów do wyników przeciwników. 
8. Kiedy każdy z graczy trzykrotnie trafi w ten sam segment, zostanie on zamknięty i nie będzie można już w niego trafiać. 
9. Gra kończy się wraz z zamknięciem wszystkich segmentów. Wygrywa osoba, która zdobędzie najmniejszą ilość punktów. 
 
G07 Killer Cricket (H00,H20,H25) 
Ta gra jest bardzo podobna do No Score Cricket, ale ma pewne urozmaicenie. Kiedy numer jest zamknięty, gracz ma szansę 
odjęcia punktów innego gracza poprzez trafienie tego numeru po raz kolejny. Jeśli jednak numer jest również zamknięty 
dla innego gracza, to nie zostają mu odjęte żadne punkty. Uwaga: zamiast włączenia punktu na ekranie, każdy pozytywny  

 
 

 
rzut wyłącza punkt na ekranie. Wygrywa gracz, który zamknie wszystkie numery jako pierwszy. Przykład: Gracz 1 trafia 
w numer 19 (wyłącza się jeden punkt na ekranie), Gracz 2 trafia dwukrotnie w numer 19 (wyłącza się drugi punkt na 
ekranie), a Gracz 3 zamyka numer 19 (wyłącza się trzeci punkt na ekranie). Gracz 4 także uderza w potrójnie punktowaną, 
zamkniętą 19. Gracz 4 rzuca ponownie i trafia w pojedynczo punktowaną 19. W rezultacie dla Graczy 1 i 2 włącza się punkt 
na ekranie dla numeru 19, a wynik Gracza 3 pozostaje bez zmian. Gracze 1 i 2 są o jeden rzut dalej od zamknięcia numeru 
19. 
 
G08 Low Pitch Cricket (L00,L20,L25) 
Ta wersja gry Cricket wykorzystuje segmenty tarczy o niższej numeracji w celu wprowadzenia odmiany do standardowej 
wersji. Gracze mają za zadanie „zamknięcie” segmentów 1, 2, 3, 4, 5, 6 i oka byka. Obowiązują wszystkie pozostałe zasady 
standardowej gry Cricket. 
 
G09 Round Clock(105,110,115,120; 205,210,215,220; 305,310,315,320) 
1. (105, 110, 115, 120 ) oznacza, że liczy się trafienie w każdy segment; 
(205, 210, 215, 220) oznacza, że liczy się tylko trafienie w podwójnie punktowany segment; 
(305, 310, 315, 320) oznacza, że liczy się tylko trafienie w potrójnie punktowany segment. 
2. „5” uderzaj w segmenty od 1 do 5; 
„10” uderzaj w segmenty od 1 do 10; 
„15” uderzaj w segmenty od 1 do 15; 
„20” uderzaj w segmenty od 1 do 20. 
3. Gracz rzuca do segmentów wskazanych przez tarczę. Jeśli trafi w dany segment, tarcza wskaże następny cel. Zwycięża 
gracz, który jako pierwszy trafi do wszystkich punktowanych segmentów. 
 
G10 Shoot Out (-05,-07,-09,-11,-13,-15,-17,-19,-21) 
1. （-05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21）oznacza punkty, z którymi gracz rozpoczyna grę. 
2. Tarcza losowo wyświetli numer segmentu do trafienia przez gracza. 
3. Jeżeli gracz nie trafi w tarczę w ciągu 10 sekund, traci swoją kolejkę. Sygnalizacja głosowa poinformuje, czy segment 
został trafiony, czy nie. Przy trafieniach punktowanych pojedynczo, podwójnie lub potrójnie, komputer odejmuje jeden 
punkt. 
4. Zwycięża gracz, który jako pierwszy uzyska 0 punktów. 
 
G11 ShangHai (101,105,110,115) 
1. 101 – uderzaj kolejno w segmenty od 1 do 20 i w oko byka; 
105 – uderzaj kolejno w segmenty od 5 do20 i w oko byka; 
110 –uderzaj kolejno w segmenty od 10 do20 i w oko byka; 
115 –uderzaj kolejno w segmenty od 15 do20 i w oko byka. 
2. Każdemu graczowi przysługuje jedno trafienie na jeden segment. Tylko trafienie w segment jest punktowane. Trafienie 
nie jest liczone, jeżeli nie jest zgodne z kolejnością lub jeśli gracz nie wykorzysta swojej kolejki. Nie ma możliwości 
ponownego rzutu. 
3. Grę kończy trafienie w oko byka. Gracz, który zdobędzie najwyższy wynik końcowy, wygrywa. 
 
G12 Halve It (H12) 
Ta gra rozgrywana jest podobnie jak „Va Banque”. Jeżeli w rundzie obejmującej trzy rzuty gracz ani razu nie trafi w numer, 
jego wynik zmniejsza się. Każdy rozpoczyna grę, celując w numer 12, a potem 13, 14, którekolwiek podwójne pole, 15, 16, 
17, którekolwiek potrójne pole, 18, 19, 20, a następnie oko byka. Każdy z graczy trzykrotnie rzuca rzutką do tego samego 
numeru, a potem przechodzi do następnego numeru w kolejnej rundzie. Pola podwójne dają punkty podwójne, pola 
potrójne dają punkty potrójne. Jeżeli gracz nie trafi do danego celu żadną z trzech rzutek, to jego wynik w tej rundzie 
podzielony zostanie na pół. Przykład: jeśli łączny wynik gracza po dwóch rundach wynosi 76 punktów, a w kolejnej rundzie 
gracz nie trafi do celu żadną z trzech rzutek, wynik tego gracza podzielony zostaje na pół, dając 38 punktów. Zwycięża 
gracz, który otrzymał najwyższą liczbę punktów. 
 
G13 High Score（（（（003, 005……014) 
1. Liczą się wszystkie segmenty. 
2. (003,004 …014) to rundy wyznaczone dla danego gracza. Jedna runda obejmuje trzy rzuty. 



 
 

 
3. Rzuć w segment punktowany pojedynczo: wynik X 1 
Rzuć w segment punktowany podwójnie: wynik X 2 
Rzuć w segment punktowany potrójnie: wynik X 3 
4. Po skończeniu wyznaczonej liczby rund, zwycięża gracz, który zdobędzie najwyższy wynik końcowy. 
 
G14 Legs Over (003,005,007,009,011,013,015,017,019,021) 
1. (003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021) to punkty, z którymi gracz rozpoczyna grę. Na początku gry komputer 
wskaże docelowy wynik dla pierwszego gracza. 
2. W jednej rundzie obejmującej trzy rzuty gracz musi zdobyć większą lub taką samą liczbę punktów jak poprzednik w 
ostatniej kolejce. Kiedy gracz uzyska mniejszą liczbę punktów niż łączna liczba punktów poprzednika z trzech rzutów, gracz 
traci jeden punkt. 
3. Jeżeli gracz nie rzuca do tarczy lub od razu naciska przycisk „Start/Next”, również traci jeden punkt. 
4. Gracz, który uzyska 0 punktów, odpada z gry. 
5. Zwycięża gracz, który zostaje w grze jako ostatni. 
6. Gra powinna być rozgrywana przez więcej niż dwie osoby. 
 
G15 Legs Under (U03,U05,U07,U09,U11,U13,U15,U17,U19,U21) 
1. (U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21)to punkty, z którymi gracz rozpoczyna grę. 
2. W jednej rundzie obejmującej trzy rzuty gracz musi zdobyć mniejszą lub taką samą liczbę punktów jak poprzednik w 
ostatniej kolejce. Kiedy gracz uzyska większą liczbę punktów niż łączna liczba punktów uzyskanych przez poprzednika z 
trzech rzutów, gracz traci jeden punkt. 
3. Jeżeli gracz nie rzuca do tarczy lub od razu naciska przycisk „Start/Next”, również traci jeden punkt. 
4. Gracz, który uzyska 0 punktów, odpada z gry. 
5. Zwycięża gracz, który zostaje w grze jako ostatni. 
6. Gra powinna być rozgrywana przez więcej niż dwie osoby. 
 
G16 Big6 (b03,b05,b07,b09,b11,b13,b15,b17,b19,b21) 
Trafiając do wyznaczonego celu, gracz może uzyskać szansę ustanowienia kolejnego celu. Pierwszym celem na początku 
gry jest pojedynczo punktowany numer 6. W ciągu trzech rzutów gracz musi trafić w cel jeden raz, aby zachować swoje 
życia. Jeżeli trafi w pierwszym lub drugim rzucie, to przysługuje mu rzut, w którym wyznaczy kolejny cel. Pojedyncze, 
podwójne i potrójne pola są uznawane za różne cele. Należy strategicznie wybierać najtrudniejszy z możliwych celów dla 
przeciwnika, taki jak potrójna 20 czy podwójne oko byka. Zwycięża ostatni gracz, któremu pozostało „życie”. 
 
G17 Score Color (100,200,300,400,500) 
Aby rozpocząć tę grę, każdy z graczy musi rzucić jedną rzutką, aby określić, w który blok/kolor (kolor #20 lub kolor #1) 
będzie celować. Jeżeli gracz trafi w oko byka, musi rzucić jeszcze raz, aby wyznaczyć kolor. Każdy z graczy próbuje 
następnie trafić w swój kolor, aby dodać punkty do wyniku końcowego, który musi być ustalony i ustawiony w opcjach gry 
na samym jej początku: 100, 200, 300, 400 lub 500. Jeżeli gracz trafi rzutką w kolor przeciwnika, rzut taki nie daje mu 
punktów. Trafienie w oko byka powoduje doliczenie punktów do wyniku końcowego. Wygrywa gracz, który jako pierwszy 
osiągnie ustalony na początku wynik. 
 
G18 Bonus Color (100,200,300,400,500) 
Ta gra rozgrywana jest jakScore Color z tym wyjątkiem, że jeżeli gracz trafi rzutką 
w kolor przeciwnika, to punkty za ten rzut doliczane są przeciwnikowi do wyniku końcowego. 
 
G19 Correctional Color (100,200,300,400,500) 
Ta gra rozgrywana jest jak Score Color z tym wyjątkiem, że jeżeli gracz trafi rzutką 
w kolor przeciwnika, to punkty za ten rzut odejmowane są od wyniku końcowego gracza. 
 
G20 No Score Color (003,004,005,006,007) 
Ta gra rozgrywana jest jak Score Color z tym wyjątkiem, że każdy z graczy stara się trafić w swój kolor, aby zdobyć jeden 
punkt. Wynik końcowy musi zostać ustalony i ustawiony w opcjach gry na samym jej początku: 003, 004, 005, 006 lub 007. 
Jeżeli gracz trafi w kolor przeciwnika, jeden punkt zostaje odliczony od wyniku końcowego gracza i traci on kolejkę.  

 
 

 
Trafienie w oko byka powoduje doliczenie punktów do wyniku końcowego. Zwycięzcą zostaje ten gracz, któremu 
pozostaną punkty (kiedy wszyscy pozostali je stracą). 
 
G21 Free Dart Color (005,010,015,020) 
Ta gra rozgrywana jest jak Score Color z tym wyjątkiem, że każdy gracz stara się trafić swój kolor, aby uzyskać najwyższy 
możliwy wynik. Całkowita liczba rzutek do wyrzucenia musi zostać określona i ustawiona w opcjach gry na samym jej 
początku: 005, 010, 015 lub 020 rzutek. Jeżeli gracz trafi rzutką w kolor przeciwnika, to punkty za ten rzut nie są doliczane 
do wyniku końcowego. Trafienie w oko byka powoduje doliczenie punktów do wyniku końcowego. Zwycięża gracz z 
najwyższym wynikiem końcowym, który wyrzucił wszystkie rzutki.  
 
G22 Shooting I 
W tej grze każdy z graczy rzuca trzema rzutkami w każdej rundzie. Rundę zwycięża gracz, który uzyskał najwyższy wynik 
po trzech rzutach. Do jego wyniku dolicza się jeden punkt. Zwycięża gracz, który jako pierwszy uzyska 7 punktów. 
 
G23 Shooting II 
Ta gra rozgrywana jest tak samo jak Shooting I, ale tylko rzutki, które uderzą w następujące segmenty docelowe będą 
mogły zostać doliczone do wyniku: 15, 16, 17, 18, 19, 20, oko byka. Zwycięża gracz, który jako pierwszy uzyska 7 punktów. 
 
G24 Shooting III 
Ta gra rozgrywana jest tak samo jak Shooting I. Zwycięża gracz, który jako pierwszy uzyska 4 punkty lub gracz, który po 7 
rundach będzie miał najwyższy wynik. 
 
G25 Shooting IV 
Ta gra rozgrywana jest tak samo jak Shooting III, ale tylko rzutki, które uderzą w następujące segmenty docelowe będą 

mogły zostać doliczone do wyniku: 15, 16, 17, 18, 19, 20, oko byka. Zwycięża gracz, który jako pierwszy uzyska 4 punkty 

lub gracz, który po 7 rundach będzie miał najwyższy wynik. 

 
G26 Gotcha (101,201,301,401, 501,601,701,801,901) 
1. (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) – to dokładna liczba punktów, którą muszą uzyskać gracze. 
2. Na początku gry każdy gracz ma 0 punktów. Punkty dodawane są do wyniku po trafieniu w segment. Gracz, który uzyska 
określoną wcześniej liczbę punktów, wygrywa. Gracz, który przekroczy ustaloną wcześniej liczbę punktów, „wybucha”, a 
jego wynik wraca do wartości sprzed danej rundy. 
3. Gracze mogą „podkładać bomby” przeciwnikom, co redukuje ich wynik do zera. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy gracz 
uzyska taki sam wynik jak przeciwnik w którymkolwiek rzucie. 
 
□ WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 

 Brak zasilania 

Upewnij się, czy baterie są prawidłowo zainstalowane oraz sprawdź poziom ich naładowania. 
 Gra nie nalicza punktów 

Sprawdź, czy gra nie znajduje się w trybie ustawień lub uśpienia. Naciśnij przycisk START/NEXT, by sprawdzić, czy 
gra wróci do trybu gry. Możesz również sprawdzić, czy nie zablokowały się segmenty naliczające punkty lub 
przyciski funkcyjne. 

 Zablokowany segment lub przycisk 

Segmenty naliczające punkty mogą tymczasowo się zablokować, czy to podczas transportu, czy w trakcie 

normalnej gry. Jeśli do tego dojdzie, to automatyczne funkcje naliczania punktów zostaną zatrzymane. Segment 

można odblokować, delikatnie wyciągając rzutkę lub poruszając go palcem. Będzie wtedy można kontynuować 

grę, a funkcje naliczania punktów zaczną działać na nowo. 

 

 



 
 

 

 Usuwanie złamanych końcówek 

Plastikowe końcówki są bezpieczniejsze w użyciu, ale mniej trwałe. Końcówki mogą się złamać i utkwić w tarczy. 
W takim wypadku spróbuj je delikatnie wyciągnąć szczypcami. Zwróć uwagę, że im cięższa jest rzutka z plastikową 
końcówką, tym większa jest szansa, że końcówka zniekształci się lub złamie. 
 

 Zakłócenia zasilania lub elektromagnetyczne 

W przypadku wystąpienia zakłóceń elektromagnetycznych elektronika tarczy może zacząć dziwnie się 
zachowywać lub przestać działać. (Przykłady: silna burza, awaria linii energetycznej, ograniczenie dostawy energii 
lub zbytnia bliskość silnika elektrycznego/mikrofalówki). Aby przywrócić normalne działanie tarczy, wyjmij baterie 
na kilka sekund i ponownie je zainstaluj. Usuń również źródło interferencji. 
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Manual de instrucciones del usuario 
 
Gracias por adquirir esta diana electrónic 
 
■ADVERTENCIA  
●Esto no es un juguete para niños. Los niños menores de 8 años no deben jugar con puntas de acero o puntas 
blandas. 
●Por favor, apague la diana cuando no se esté jugando. 
●Si la diana permanece inactive durante 10 minutos, el display se apagará automáticamente y se pondrá en 

modo sleep. Cuando se le pulse GAME de nuevo, el juego seguirá. 
 
■Instrucciones de product. 
Elija un lugar para colgar la diana donde haya unos 3 m. de espacio libre delante de ella. Fije la diana y 
compruebe que la altura desde el suelo al centro de la diana sea de 1,73 m. La línea de tiro debe estar situada a 
2,37 metros desde la diana y recuerde colocar las 3 pilas AA. En este momento ya puede comenzar a disfrutar 
de los emocinantes juegos. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
●Esta diana incluye display LCD, voz para puntuación y 26 juegos con 185 variaciones. Pueden jugar hasta 8 

jugadores.  
●Esta diana funciona con 3 pilas AA. 

Segmento de puntuación                      Reglas de puntuación  
Segmento sencillo                                      puntuación x 1 
Segmento doble                                        puntuación x 2 
Segmento triple                                      puntuación x 3 
Centro de la diana exterior                                   25 x 1                      
Centro de la diana interior                                    25 x 2                     

 
 

Double bullseye 

Single bullseye 

 









