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  ANVÄNDARMANUAL 

INNEHÅLL  

1st eldart tavla KIT  

1st adapter  

12st mässingspilar med soft  tip spetsar. 

12st  Extra spetsar  

1st Manual   

1st Kasta Pil broschyr  

PRODUKTEGENSKAPER

25 spel and mer än 183  variationer  

Upp till 8  deltagare   

LCD display med blått bakgrundsljus

Darttavlan kräver 3st AA batterier , eller en adapter.   
Om darttavlan inte används under 10 minuter kommer den 
att gå ner I viloläge automatiskt.  

KNAPPAR  
Tryck på START  för att starta tavlan. Ett kort ljudsignal 
betyder att tavlan är redo att spelas på.  
Använd  GAME  knappen för att välja spel (G01 —G 25).   
GAME knappen användas också för att återgå till 
ursprungsläget.  
OPTION  knappen används för att välja en variatio n på ett 
spel.  (G01 —G25 ) 
PLAYER  knappen används för att ställa in antal deltagare, 
förinställd antal är 2st.    
HANDICAP  knappen används för att välja nivå på spelet. 
Exempel: Om 4st spelar G01 samtidigt, kan spelare ett välja 
800, spelare två 200, spelare tre 500 och spelare fyra 300.  
Använd CYBERMATCH knappen  för att välja att Spela mot 
tavlan: 5 nivåer : C1  Proffs, C2  Avancerad , C3 Medel ,  
C4 Novis , C5 Nybörjare .  
The DOUBLE  button is only used for G0 1, please see game 
operating instructing for details.  
MISS  knappen tar bort den senast kastade pilens poäng. 
SOUND/VOLU ME  knappen används  för att justera volymen, 
1-7, 5 är stand ard.
TEAM/ ELIMINATE  knappen används för att välja gruppen 
som ska spela, eller för att visa en grupps aktuella poän g 
under spelets gång.
START/ SCORE  används när man sätter igång ett spel eller 
kollar nuvarande spelar es poäng under tiden han spelar. 

LJUD  
Laser  hörs när ett segment träffats.  
Double  hörs när dubbel segment träffats  
Triple  hörs när trippel segment träffats  
Score  hörs när rätt poäng segment träffats.  
Close  hörs när ett intilliggande segment träffats. 
Open  hörs när öppningssegmentet träffats   
Too High hörs när ett för högt segment träffats och 
spelaren får börja om från noll.  
Winner  hörs när någon spelare vinner .  
Bull ’s -Eye  hörs när Bull ’s Eye träffats  
NEXT/PLAYER  hörs när det är dags att byta spelare. 
Ye hörs när rätt segment träffats  
SORRY hörs när rätt segment missas.   

SPEL
G01  Count Down  
G 02 Simple Cricket  
G0 3 Scram Cricket  
G0 4 Score Cricket  
G0 5 Cut Throat Cricke t 
G06  Double Score Cricket 
G0 7 Show a Penny Cricket
G08  Round Clock  
G09  Round Clock Double 
G1 0 Round Clock Triple  
G11  Legs Over   
G12  Legs U nder 
G13  Count Up   

G1 4 Hi Score   
G15  Shoot Out  
G16 Killer  
G 17 Killer Double  
G 18 K iller Triple  
G 19 All Five  
G20 Shanghai   
G 21 Shanghai  Double 
G22 Shanghai  Triple  
G 23 Golf  
G24 Bingo  
G25 B ig Little Simple  

PROBLEMSÖKNING
Ingen ström?  
Kolla så att batterierna är rätt isatta och att det finns kraft i 
batterierna.  

Använder du adapter, kolla så att sladden är rätt isatt i både 
tavlan och i vägguttaget. Kolla också så att sladden inte har 
fått någon typ av skada.  

Poängen räknas inte?  
Titta efter så att spelet inte är pausat. Tryck på 
START/NEXT för att sätta igång s pelet.  
Kolla även så att ingen knapp eller segment har fastnat i 
ramen på tavlan.  

Orörliga segment? 
Ett segment kan tillfälligt fastna under transporten. Om detta 
har uppkommit, försök försiktigt att sätta den rätt med 
fingrarna eller en dartp il. Start a om spelet så ska det 
fungera igen.  

Brutna pilspetsar i segment?  
Eftersom spetsarna av säkerhetsskäl är mjuka kommer de 
förr eller senare att brytas och fastna i tavlans segment. När 
detta händer så försökt försiktigt att ta bort de med en liten 
tång. Tänk på att ju tyngre pil du har desto större risk att 
pilspetsen bry ts av och fastnar i tavlan.  

Oregelbunden elektricitet i tavlan? 
Om tavlan slutar att fungera stundtals och sedan kommer 
igång igen kan det räcka att batterierna, eller adaptern, tas 
ut i ca  30 sekunder och sedan sätts i igen.  

VARNING 

Den elektroniska darttavlan är ingen leksak. 

P ilarna kan åverka skada och ska bara användas under en 

vuxens uppsyn.  

E lektroniska produkter ska lämnas in på närmaste 
återvinningscentral för korrekt hantering.  

 Produkten är testad och CE godkänd. 


