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PREFAŢĂ 
 
AVERTISMENT: ACESTA NU ESTE O JUCĂRIE PENTRU COPII. ESTE 
NECESARĂ SUPRAVEGHEREA DE CĂTRE ADULŢI A COPIILOR CARE JOACĂ 
DARTS. CONŢINE PĂRŢI DE DIMENSIUNI MICI CARE NU SUNT ADECVATE 
PENTRU COPIII CU VÂRSTE SUB 3 ANI. CITIŢI INSTRUCŢIUNILE CU 
ATENŢIE. PRIN UTILIZAREA ADECVATĂ A JOCULUI DE DARTS, SE POT 
EVITA LEZIUNILE SAU RĂNIRILE. 
DESCRIEREA PRODUSULUI 
Alegeţi o locaţie potrivită, cu circa 3 m spaţiu liber. Distanţa de aruncare între bord şi jucător 
trebuie sa fie de 2.37 m. Centrul bull trebuie să fie la 173 cm faţă de podea. 
 

                 
• Electro 3 este un bord electronic cu display LCD, scor sonor automat si 26 jocuri cu 

185 combinaţii. Pot juca până la 8 jucători – setarea iniţială este pentru 2 jucători. 
• Funcţionează cu 3 baterii de tipul AA sau cu adaptor (bateriile şi adaptorul nu sunt 

incluse).  
 

Segmente de scor                                   reguli de scor 
Simplă                                             număr x 1 
Dublă                                              număr x 2 
Triplă                                              număr x 3 
Bull exterior                                         25 x 1 
Bull interior                                         25 x 2    
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SETAREA JOCULUI 
 
1. GAME/POWER/JOC/PUTERE: Apăsaţi acest buton pentru porni/opri bordul şi pentru a 

alege jocul (G01 – G26). În timpul jocului apăsaţi butonul pentru a termina jocul curent şi 
a relua de la început. 

2. OPTIONSCORE/OPŢIUNI/SCOR: Apăsaţi OPTION/OPŢIUNI pentru a alege diferite 
combinaţii de jocuri; apăsaţi SCORE/SCOR pentru a vedea scorul unui jucător oricând în 
timpul jocului; apăsaţi acest buton din nou pentru a vedea scorul jucătorului următor. 
Jocul se reia dacă jucătorii nu mai apasă acest buton timp de 3 seconde sau dacă apasă 
alte butoane. 

3. PLAYER/CYBERMATCH/MISS/JUCĂTOR/JOC CU CALCULATORUL/RATERE: La 
începutul unui joc apăsaţi PLAYER/JUCĂTOR pentru a seta numărul de jucători şi 
CYBERMATCH/JOC CU CALCULATORUL pentru a juca împotriva aparatului (C1 – 
profesionist, C2 – expert, C3 – senior, C4 – intermediar, C5 – primar); în timpul jocului 
apăsaţi MISS/RATARE pentru a reduce numărul de săgeţi rămase atunci când o săgeată 
nu loveşte bordul. 

4. HANDICAP/ELIMINATE/ELIMINARE: La începutul unui joc apăsaţi HANDICAP 
pentru a seta un nivel de dificultate/opţiuni diferit/e pentru fiecare jucător; în timpul 
jocului apăsaţi ELIMINATE/ELIMINARE pentru a elimina scorul săgeţii curente. 

5. DOUBLE/SOUND ON/OFFDUBLĂ/SUNET PORNIT/OPRIT: Butonul 
DOUBLE/DUBLĂ este valabil doar pentru jocul Count Down; apăsaţi SOUND 
ON/OFF/SUNET PORNIT/OPRIT pentru a ajusta volumul. 

6. START/NEXT/URMĂTOR: Apăsaţi acest buton pentru a începe jocul sau, în timpul unui 
joc, pentru a trece la jucătorul următor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

TABEL CU CARACTERISTICILE JOCURILOR 

 
 
INSTRUCŢIUNI DE JOC 
 
G01 Count Down (301, 501, 601, 701, 801, 901, 999) 
1. Se joacă prin scăderea punctajului fiecărei săgeţi din punctele de început. Jucătorul care 

ajunge primul la 0 câştigă. 
2. În cazul în care scorul ajunge la 1 sau depăşeşte 0, acest lucru se consideră RATARE, 

jucătorul rămânând cu punctajul pe care îl avea înainte de începerea acelei ture. Aparatul 
anunţă acest lucru prin “incorrect”. 

3.  Jucatorul poate apăsa butonul DOUBLE/DUBLĂ pentru a alege între următoarele 
combinaţii:   
Double In - Pentru a începe, jucătorul trebuie să lovească o dublă. Nici un punctaj nu va 

fi luat în considerare până când această condiţie nu va fi satisfăcută. 
    Double Out - Pentru a câştiga, jucătorul trebuie să lovească o dublă, această lovitură  
reducându-i punctajul la 0. Dacă jucătorul rămâne cu scorul “1” sau depăşeşte scorul necesar 
pentru a ajunge la 0, se consideră RATARE, iar punctajul revine la cel avut înainte de 
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începerea acelei ture. Aparatul anunţă acest lucru prin “incorrect”. 
Double In/Out - Jucătorul are nevoie de o dublă pentru a începe si termina jocul. Dacă 

jucătorul rămâne cu scorul “1” sau depăşeşte scorul necesar pentru a ajunge la 0, se consideră 
RATARE, iar punctajul revine la cel avut înainte de începerea acelei ture.   
G02 Count Down Team 
Este Count Down jucat pe echipe, foarte popular în ligile de darts. Sunt întotdeauna 2 echipe 
şi 4 scoruri. Jucătorul 1 si jucătorul 3 împotriva jucătorilor 2 şi 4. Regulile sunt aceleaşi ca la 
G01 Count Down. Orice jucător care ajunge primul la 0 îşi face echipa câştigătoare.  
G03 Count Up (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900) 
Punctajul fiecărui jucător porneşte de 0 şi creşte după fiecare lovitură. Câştigă primul jucător 
care ajunge sau depăşeşte scorul stabilit.  
G04 Standard Cricket (E00, E20, E25)  
1. Se utilizează doar numerele 15,16,17,18,19, 20 şi bull. 
2. Câştigă jucătorul care loveşte de 3 ori numerele de mai sus. 

Lovitură simplă——numărul respectiv a fost lovit o dată; 
Lovitură dublă——numărul respectiv a fost lovit de două ori; 
Lovitură triplă——numărul respectiv a fost lovit de trei ori. 

3. E00——Jucătorul poate ţinti oricare din numerele 15,16,17,18,19, 20 şi bull. Nu există 
nici o ordine de lovire a acestor numere; 
E20——Jucătorul trebuie să lovească 20 de 3 ori, apoi 19,18,17,16,15 şi bull, în această 
ordine; 

   E25——Jucătorul trebuie să lovească bull de 3 ori, apoi 15,16,17,18,19 şi 20, în această 
ordine. 

4. Fiecare segment este “deschis” atunci când este lovit de 3 ori. 
5. Fiecare jucător trebuie să încerce să lovească segmentul de scor de 3 ori pentru a-l face 

“deschis” şi pentru a aduce astfel puncte. 
6. Înainte ca adversarii să termine cele 3 lovituri pentru a deschide segmentul, jucătorul 

poate continua să ţintescă segmentul “deschis” de el pentru a aduna puncte. 
7. După ce toţi jucătorii termină cele 3 lovituri pe acelaşi segment de scor, acesta devine 

“închis” şi nu mai aduce puncte. 
8. Cand toţi jucătorii “închid” toate segmentele de scor, câştigă cel cu un scor mai mare.  
G05 No score Cricket (II00, II20, II25)  
1.  Se utilizează doar numerele 15,16,17,18,19, 20 şi bull. 
2.  Lovitură simplă——numărul respectiv a fost lovit o dată; 

Lovitură dublă——numărul respectiv a fost lovit de două ori; 
Lovitură triplă——numărul respectiv a fost lovit de trei ori. 

3. II00——Jucătorul poate ţinti oricare din numerele 15,16,17,18,19, 20 şi bull. Nu există 
nici o ordine de lovire a acestor numere; 
II20——Jucătorul trebuie să lovească 20 de 3 ori, apoi 19,18,17,16,15 şi bull, în această 
ordine; 

   II25——Jucătorul trebuie să lovească bull de 3 ori, apoi 15,16,17,18,19 şi 20, în această 
ordine. 

4. Fiecare segment este indicat pe ecranul LCD printr-un punct. LCD-ul corespundent 
devine luminos atunci când numărul este lovit. 

5. Câştigă jucătorul care loveşte primul de 3 ori toate numerele ţintă.  
G06 Cut Throat Cricket (C00, C20, C25) 
1.  Se utilizează doar numerele 15,16,17,18,19, 20 şi bull.  
2.  Lovitură simplă——numărul respectiv a fost lovit o dată; 

Lovitură dublă——numărul respectiv a fost lovit de două ori; 
Lovitură triplă——numărul respectiv a fost lovit de trei ori. 
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3.  C00——Jucătorul poate ţinti oricare din numerele 15,16,17,18,19, 20 şi bull. Nu există 

nici o ordine de lovire a acestor numere; 
C20——Jucătorul trebuie să lovească 20 de 3 ori, apoi 19,18,17,16,15 şi bull, în această 
ordine; 

   C25——Jucătorul trebuie să lovească bull de 3 ori, apoi 15,16,17,18,19 şi 20, în această 
ordine. 

4.  Fiecare segment este indicat prin 3 LCD-uri. LCD-ul corespundent devine luminos 
atunci când numărul este lovit. 
5.  Fiecare număr este “deschis” atunci când este lovit de 3 ori. Numărul va deveni “închis” 
şi nu va mai aduce puncte în momentul în care toţi jucătorii l-au lovit de trei ori. Punctele 
obţinute de un jucător se adaugă la toţi oponenţii săi.  
6. Fiecare jucător trebuie să încerce să lovească numărul de 3 ori pentru a-l „deschide” şi 

pentru a aduce puncte. 
7. Înainte ca oponenţii să lovească acel număr de 3 ori pentru a-l deschide, jucătorul poate 

continua să lovească numărul “deschis” de el pentru a mări punctajul adversarilor. 
8. După ce toţi jucătorii au lovit un număr de 3 ori, acel număr devine “închis” şi nu mai 

aduce puncte.  
9. Când toţi jucătorii “închid” toate numerele, câştigă acel jucător care are punctajul mai 

mic. 
G07 Killer Cricket (H00, H20, H25) 
Acest joc seamănă mult cu No Score Cricket, având ceva în plus. Atunci când un număr este 
închis, jucătorul are şansa de a elimina marcajul concurentului, lovind din nou acelaşi număr. 
Totuşi, dacă şi oponentul are numărul închis, atunci acelui jucător nu i se va lua din punctaj. 
Notă: în loc de a aprinde un beculeţ, fiecare lovitură bună va stinge o lumină de pe ecran. 
Câştigă cel care închide primul toate numerele. Exemplu: pentru numărul 19, jucătorul 1 are 
o lovitură (un beculeţ stins), jucătorul 2 are două lovituri (2 beculeţe stinse), iar jucătorul 3 
are numărul 19 închis (3 beculete stinse). Jucătorul 4 marchează triplu 19, aşa că închide şi el 
numărul 19. Apoi, jucătorul 4 ţinteşte şi loveşte din nou numărul 19. În consecinţă, jucătorii 1 
şi 2 au acum încă un beculeţ aprins pentru numărul 19, iar jucătorul 3 nu este afectat. Aceasta 
înseamnă că jucătorii 1 şi 2 sunt mai departe cu o lovitură de a închide numărul 19. 
G08 Low Pitch Cricket (L00, L20, L25) 
Această versiune a cricket-ului utilizează numerele mici de pe bord, pentru o schimbare de 
ritm faţă de Standard Cricket. Jucătorii trebuie să “închidă” numerele 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi bull-ul. 
Toatele celelalte reguli ale cricket-ului standard se aplică şi la acest joc. 
G09 Round Clock (105, 110, 115, 120; 205, 210, 215, 220; 305, 310, 315, 320) 
1. “105, 110, 115, 120” – se poate lovi orice zonă a segmentelor de scor; 

“205, 210, 215, 220” – se pot lovi doar dublele segmentelor de scor; 
“305, 310, 315, 320” – se pot lovi doar triplele segmentelor de scor. 

2.  5——Se lovesc segmentele de la 1 la 5; 
10——Se lovesc segmentele de la 1 la 10; 
15——Se lovesc segmentele de la 1 la 15; 
20——Se lovesc segmentele de la 1 la 20. 

3. Jucătorul trebuie să arunce spre numerele indicate de aparat. Dacă numărul este lovit, 
atunci următorul număr va fi indicat de aparat. Câştigă jucătorul care loveşte primul toate 
numerele. 

G10 Shoot out (-05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21)  
1. Opţiunile “-05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21” reprezintă punctele iniţiale ale 

jucătorilor.   
2. Aparatul indică în mod aleator un număr.  
3. Jucătorul are la dispoziţie 10 secunde pentru a lovi acel număr; dacă expiră cele 10 
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secunde, atunci se consideră ratare. Dacă numărul respectiv este lovit, aparatul va indica 
acest lucru prin “Yes/Da”; în caz contrar, “No/Nu”. Lovirea numărului ales este marcată 
cu un punct, indiferent dacă este simplă, dublă sau triplă. Acest punct se scade din total. 

4. Câştigă primul jucător care îşi reduce punctele iniţiale la 0. 
G11 Shanghai (101, 105, 110, 115)  
1. 101——Se lovesc segmentele de la 1 la 20 şi bull, în aceeastă ordine; 

105——Se lovesc segmentele de la 5 la 20 şi bull, în aceeastă ordine; 
110——Se lovesc segmentele de la 10 la 20 şi bull, în aceeastă ordine; 
115——Se lovesc segmentele de la 15 la 20 şi bull, în aceeastă ordine. 

2. Fiecare jucător poate arunca o singură săgeată într-un număr. Va marca dacă nimereşte 
numărul, 0 puncte în caz contrar. Dacă un jucător sare peste un număr, nu mai are a doua 
şansă de a încerca să-l nimerească. 

3. După ultima aruncare la bull, câştigă jucătorul cu cel mai mare punctaj.  
G12 Halve It (H12)  
Acest joc seamană cu “Jeopardy”. Ratarea tuturor celor 3 săgeţi va duce la înjumătăţirea 
punctajului. Toţi încep jocul prin ţintirea numărului 12, apoi 13, 14, orice dublă, 15, 16, 17, 
orice triplă, 18, 19, 20 şi bull. Fiecare jucător ţinteşte de 3 ori acelasi număr şi apoi avansează 
la numărul următor în tura viitoare. Toate scorurile se acumulează. O lovitură dublă sau triplă 
este marcată cu 2 x sau 3 x numărul de puncte. Dacă un jucător ratează toate cele 3 aruncări 
dintr-o tură, atunci punctajul său va fi înjumătăţit. Exemplu: un jucător a acumulat 76 puncte 
după două ture; în cea de-a treia tură ratează toate cele 3 săgeţi; în acest moment scor său 
devine 38. La finalul jocului, câştigă cel care a acumulat cele mai multe puncte. 
G13 Hi—Score (003, 005...........014) 
1.  Se folosesc toate numerele de pe bord.  
2. “003, 005……..014” reprezintă turele stabilite pentru jucători. O tură reprezintă trei 

săgeţi.  
3. Lovirea unei simple: număr x 1 

Lovirea unei duble: număr x 2 
Lovirea unei triple: număr x 3 

4. După terminarea turelor stabilite, câştigă jucătorul cu cel mai mare punctaj.  
G14 Legs Over (003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021) 
1. Opţiunile ”003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021” reprezintă punctele iniţiale 

ale jucătorilor. La începutul jocului aparatul indică un scor de referinţă pentru primul 
jucător. 

2. Fiecare jucător trebuie să încerce să obţină un scor mai mare sau egal cu cel al jucătorului 
anterior. Dacă un jucător are un punctaj mai mic decât jucătorul anterior, atunci pierde un 
punct. 

3. Dacă un jucător nu aruncă săgeţile, ci apasă direct pe butonul START, atunci şi în acest 
caz va pierde un punct.  

4. Dacă un jucător rămâne fără puncte, atunci este eliminat.  
5. Jocul se termină în momentul în care rămâne un singur jucător, acesta fiind câştigătorul.  
6. Acest joc ar trebui jucat de mai mult de doi jucători. 
G15 Legs Under (U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21)    
1.  Opţiunile” 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21” reprezintă punctele iniţiale ale jucătorilor. 
2. Fiecare jucător trebuie să încerce să obţină un scor mai mic sau egal cu cel al jucătorului 
anterior (la începutul jocului aparatul indică un scor de referinţă pentru primul jucător). Dacă 
un jucător are un punctaj mai mare decât jucătorul anterior, atunci pierde un punct. 
3. Dacă un jucător nu aruncă săgeţile, ci apasă direct pe butonul 
START/NEXT/URMĂTOR, atunci şi în acest caz va pierde un punct.   
4. Dacă un jucător rămâne fără puncte, atunci este eliminat.  
5. Jocul se termină în momentul în care rămâne un singur jucător, acesta fiind câştigătorul.  
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6. Acest joc ar trebui jucat de mai mult de doi jucători. 
G16 Big 6 (b03,b0 5, b07,b09, b11, b13, b15, b17, b19, b21)    
Jucătorul încearcă să câştige şansa de a alege ţinta viitoare, lovind mai întâi ţinta curentă. 
Simpla de 6 este prima ţintă la începerea jocului. Prin cele 3 aruncări pe care le are la 
dispoziţie, jucătorul trebuie să lovească ţinta o dată pentru a-şi salva viaţa. Dacă ţinta este 
atinsă din prima sau din a doua încercare, atunci jucătorul are şansa, printr-o aruncare, de a 
alege ţinta următoare. Loviturile simple, duble şi triple sunt considerate ţinte diferite. 
Strategia este de a alege ţinta cea mai dificilă pentru oponenţi, precum triplu 20 sau bull-ul 
dublu. Câştiga ultimul jucător care rămâne “în viaţă”. 
G17 Score Color (100, 200, 300, 400, 500)    
Pentru a începe acest joc, fiecare jucător trebuie să arunce o săgeată pentru a stabili culoarea 
(culoarea lui #20 sau culoarea lui #1) către care va ţinti. Dacă un jucător loveste bull-ul, 
atunci trebuie să repete aruncarea pentru a stabili culoarea. Apoi fiecare jucător încearcă să-şi 
atingă culoarea pentru a acumula puncte şi pentru a ajunge la punctajul final care trebuie 
stabilit şi fixat la începutul jocului din Game Options /Opţiuni de joc: 100, 200, 300, 400 sau 
500. Dacă un jucător nimereşte pe culoarea unui adversar, atunci nu obţine nici un punct. 
Bull-ul se ia în considerare la scorul total. Câştiga primul jucător care atinge punctajul 
prestabilit. 
G18 Bonus Color (100, 200, 300, 400, 500)  
Se joacă ca şi jocul Score Color, cu următoarea excepţie: dacă un jucător îşi aruncă săgeata pe 
culoarea unui adversar, atunci punctele respective sunt primite de acel adversar. 
G19 Correctional Color (100, 200, 300, 400, 500) 
Se joacă ca şi jocul Score Color, cu următoarea excepţie: dacă un jucător îşi aruncă săgeata pe 
culoarea unui adversar, atunci punctele respective se scad din punctajul acelui jucător. 
G20 No Score Color (003, 004, 005, 006, 007)  
Se joacă ca şi jocul Score Color, cu următoarea excepţie: fiecare jucător încearcă să-şi atingă 
culoarea pentru a marca un punct. Punctajul final trebuie stabilit şi fixat la începutul jocului 
din Game Options/Opţiuni de joc: 3, 4, 5, 6 sau 7 puncte totale. Dacă un jucător îşi aruncă 
săgeata pe culoarea unui adversar, atunci acel jucător pierde un punct şi tura sa de joc. Bull-ul 
se punctează. Câştigă singurul jucător care rămâne în puncte (când toţi ceilalti sunt la 0). 
G21 Free Dart Color (005, 010, 015, 020)  
Se joacă ca şi jocul Score Color, cu următoarea excepţie: fiecare jucător încearcă să-şi atingă 
culoarea pentru a obţine un scor cât mai mare. Numărul total de săgeţi care vor fi aruncate 
trebuie stabilit şi fixat la începutul jocului din Game Options/Opţiuni de joc: 5, 10, 15 sau 20 
de săgeţi. Dacă un jucător aruncă o săgeată pe culoarea unui adversar, atunci punctele 
obţinute nu sunt luate în considerare. Bull-ul se punctează. Câştigă cel care are cel mai mare 
punctaj după aruncarea tuturor săgeţilor. 
G22 Shooting I 
Fiecare jucător aruncă 3 săgeţi într-o tură. Jucătorul cu cel mai mare punctaj în această tura 
căştigă runda respectivă şi obţine un punct. Câştigă primul jucător care obţine 7 puncte. 
G23 Shooting II 
Se joacă ca şi Shooting I, cu diferenţa că se iau în considerare la scor doar săgeţile aruncate 
la : 15, 16, 17, 18, 19, 20 şi bull. Câştigă primul jucător care obţine 7 puncte.  
G24 Shooting III  
Se joacă ca şi Shooting I. Câştigă primul jucător care obţine 4 puncte sau jucătorul care are 
cele mai multe puncte după terminarea celor 7 runde. 
G25 Shooting IV 
Se joacă ca şi Shooting III, cu diferenţa că se iau în considerare la scor doar săgeţile aruncate 
la : 15, 16, 17, 18, 19, 20 şi bull. Câştigă primul jucător care obţine 4 puncte sau jucătorul 
care are cele mai multe puncte după terminarea celor 7 runde. 
G26 Gotcha (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) 
1. “101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901” reprezintă punctajul la care trebuie să 
ajungă jucătorii. 
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2.  Fiecare jucător începe cu 0 puncte. Punctele se vor aduna după fiecare tură. Câştigă cel 
care ajunge primul la punctajul stabilit. Dacă un jucător depăşeşte punctajul stabilit, atunci 
rămâne cu punctele avute înainte de începerea acelei ture.  
3.  Jucătorii îşi pot “bombarda” adversarii, reducându-le scorul până la 0. Acest lucru se 
întâmplă în momentul în care jucătorul aflat la aruncare egalează cu săgeata aruncată scorul 
unui alt jucător.  
Exemplu: 
Jucătorul 1 are 20 de puncte. 
Jucătorul 2 are 50 de puncte. 
Jucătorul 3 are 30 de puncte. 
Jucătorul 4 este la aruncare. Aruncă prima săgeată în 20 – jucătorul 1 este “bombardat” şi 
revine la 0 puncte. Cea de-a doua săgeată este în 10 (acum are 30 puncte) – jucătorul 3 este 
“bombardat” şi revine la 0. Cea de-a treia săgeată este în 20 (acum are un scor total de 50 
puncte) – jucătorul 2 este “bombardat” şi revine şi el la 0 puncte.  
 

GHID DE DETECTARE A DEFECŢIUNILOR 
 
Placa nu porneşte: Verificaţi dacă bateriile sunt puse corect sau dacă nu trebuie înlocuite.  
 
Punctele nu se înregistrază: Verificaţi dacă jocul se află în modul de setare sau în cel de 
aşteptare. Apasaţi butonul  START/NEXT/URMĂTOR pentru a vedea dacă începe jocul. De 
asemenea, puteţi verifica dacă nu este blocat vreun segment de scor sau vreun buton de 
funcţii. 
 
Segment sau buton blocat: Este posibil ca în timpul transportului sau al jocului segmenţii de 
scor să se blocheze temporar. Dacă apare această situaţie, atunci înregistrarea automată a 
punctelor se întrerupe.Veti debloca segmentul prin scoaterea cu grijă a săgeţii sau prin 
mişcarea uşoară a segmentului cu degetul. Jocul se poate relua, iar funcţiile de scor vor reveni 
la normal. 
 
Extragerea vârfurilor rupte: Vârfurile de plastic se pot rupe şi rămâne în bord. În acest caz, 
încercaţi să le extrageţi cu grijă folosind un patent. Notă : cu cât este mai grea săgeata, cu atât 
este mai mare şansa ca vârful de plastic să se îndoaie sau să se rupă. 
 
Interferenţe electrice sau electromagnetice: Expuse la interferenţe electromagnetice, 
circuitele electronice ale plăcii de darts pot funcţiona într-o manieră dezordonată sau se pot 
opri. De exemplu: o furtună puternică, un scurtcircuit, tensiune insuficientă, apropierea prea 
mare de un motor electric sau de un dispozitiv cu microunde. Pentru a aduce jocul în modul 
normal de funcţionare, îndepărtaţi bateriile câteva secunde, după care puneţi-le la loc. De 
asemenea, asiguraţi-vă că aţi eliminat sursa care a provocat interferenţele. 

 
GARANŢIA NU SE ACORDĂ ÎN CAZUL ÎN CARE BORDUL A FOST 
DESCHIS/DEMONTAT. 
 


