
 



 

Köszönjük, hogy az elektromos darts táblánkat választotta! 

ELŐSZÓ 

 FIGYELEM 

 A termék nem gyermekjáték. 8 év alatti gyermekek nagykorú felügyelete mellett használhatják. 

  Kérjük kapcsolja ki a táblát, ha nem használja. 

  Ha 10 percig nem használja a táblát, akkor alvó módba kerül, ekkor a kijelző és a perifériák automatikusan 

lekapcsolnak. Ha ilyenkor megnyomjuk a GAME gombot, akkor ismét elérhető a játék. 

 

Termék információk 

 A felszereléshez válasszon olyan helyet, ahol körülbelül 3m szabad hely van a tábla előtt. A dobóvonal 

távolsága 237cm kell, hogy legyen a tábla síkjától mérve. A tábla közepének (Bullseye) 173cm magasságban 

kell lennie. 

 

 A kiváló minőségű elektronikus darts tábla LCD kijelzőt, automatikus pontérték bemondást és 26 játék 185 variációját 

foglalja magában. Kíváló szórakozást nyújt akár 8 játékos számára. (alapbeállítás 2 játékos)  

 A darts tábla 3 db AA méretű elemmel működik.  

 

 

■Játék beállítása 

   1. "Game/Power" gomb: nyomja meg a játék be/kikapcsolásához és a játékmód (G01-G26) kiválasztásához. 

Folyamatban lévő játék közben megnyomása után véget ér a játék és visszatérünk a kezdeti állapotba.  

2, "Option/Score" gomb: megnyomásával kiválaszthatók a játék beállításai; játék közben megnyomva látható a 

játékos pillanatnyi pontja, ismét megnyomva a következő játékos pontját mutatja. Ha 3 másodpercig nem nyomjuk 

meg ismét, akkor folytatódik a játék. 

3,  "Player/Cybermatch/Miss" gomb: a játék kezdete előtt ezzel a PLAYER gombbal állíthatjuk be a játékosok 

számát, beállíthatjuk, ha a gép ellen akarunk játszani (Cybermatch. C1-profi, C2-kiváló, C3-haladó,C4- közepes, 

C5–alap);  játék közben megnyomva a MISS-t, csökkenthetjük a maradék nyilak számát, abban az esetben, ha nem 

találtuk el a táblát. 

4, "Handicap/Eliminate" gomb: a játék megkezdése előtt a Handicap megnyomásával kiválaszthatjuk a 

különböző erősségű játékosokhoz tartozó fokozatot/opciót. Játék közben az Eliminate megnyomásával törölhetjük 

az utolsó dobott értéket. 

5, "Double/Sound on/off' gomb: a Double gomb csak a Count Down játékoknál (pl 501, 301) értelmezhető; a 

Sound on/off megnyomásával a hangot kapcsolhatjuk be/ki. 

6, "Start/Next" gomb: ezzel a gombbal indítható a kiválasztott játék, illetve játék közben a következő játékosra 

léptethetjük a játékot.  

Játék leírások 

G01 Count Down (301,501,601,701,801,901,999) 

1, A játék folyamán minden dobott érték levonásra kerül a dobás előtti értékből. Az nyer aki hamarabb leér 

pontosan nullára. 

2, Ha a dobás után 1 marad, vagy kevesebb maradna nullánál, ezt “besokallásnak” hívjuk és a pontunk visszaáll a 

dobás sorozat előtti értékre valamint bemondja a gép, hogy “incorrect”. 

3, A következő variációk állíthatók be a DOUBLE gombbal: 

 Double in: a játék kezdéséhez a játékosoknak először egy dupla értéket kell dobniuk Amíg ez nem sikerül, addig 

a dobott értékek nem számolódnak 

 Double out: A játék megnyeréséhez az utolsó nyílnak dupla értékű mezőt kell találnia, amivel pontosan nullára 

csökken a pontszám. 

Double in/out: Az előző két opció együttesen beállításra kerül. 

 
 

 
 



G02 Count Down Csapat 

Ez a normal count down játék csapat változata, nagyon kedvelt darts liga játék. Mindig 2 csapat játszik 

egymás ellen. Az 1-es és a 3-as játékos alkotta csapat játszik a 2-es és a 4-es játékos csapata ellen. A játékot 

a G01 Count down játék szabályai szerint játsszák. Bármelyik játékos pontosan nullára fogyasztja a pontjait, 

akkor a csapata nyert. 

G03 Count Up (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900) 

Ebben a játékban nulláról indul mindenki és minden dobott érték hozzáadódik a meglévő pontszámhoz. Az a 

játékos nyer, aki először eléri a kiválasztott pontszámot.  

G04 Normál Cricket (E00, E20, E25) 

1, Kizárólag a 15, 16, 17, 18, 19, 20 and bullseye szektorok vesznek részt a játékban.  

2, Bármelyik fenti szegmens nyitottnak számít, ha valaki háromszor eltalálja.  

        Sima szektor  egyszeres ta lálatot  jelent ;  

        Dupla szektor  kétszeres ta lálatot jelent ;  

         Tripla szektor háromszoros találatot jelent. 

3, E00-A játékosok tetszőleges sorrendben dobhatják a játékban érvényes szektorokat.  

       E20-Először a 20-as szektort kell háromszor eltalálni, utána 19, 18, 17, 16, 15 és bullseye a 

sorrend. 

       E25 - Először a Bullseye-t kell eltalálni háromszor, majd 15, 16, 17, 18, 19 és 20 a sorrend. 

4, Bármelyik szegmens, amit háromszor eltalálunk nyitottnak számít.  

5, Mindegyik játékos célja, hogy nyitottá tegye a szektorokat és pontot tudjon gyűjteni. 

6, Mielőtt az ellenfelünk is eltalálná háromszor az általunk nyitott szektort, folytathatjuk ennek a szektornak a         

dobását, minden találattal a dobott értéknek megfelelő pontszámot gyűjtünk. 

7, Abban az esetben, ha az összes játékos eltalált egy adott szektort háromszor, az a szektor lezártnak 

minősül és további pontgyűjtés nem lehetséges rajta.  

   8.   Amikor minden játékos lezárt minden szektort, a legmagasabb pontszámmal rendelkező játékos lesz a 

győztes. 

G05 No score Cricket (000,020,025) 

1, Kizárólag a 15, 16, 17, 18, 19, 20 és bullseye szektorok vesznek részt a játékban.  

2, Sima szektor  egyszeres ta lálatot jelent;  

    Dupla szektor  kétszeres ta lálatot jelent;  

     Tripla szektor háromszoros találatot jelent. 

3, 000 -A játékosok tetszőleges sorrendben dobhatják a játékban érvényes szektorokat.  

020 - Először a 20-as szektort kell háromszor eltalálni, utána 19, 18, 17, 16, 15 és bullseye a 

sorrend. 

025 - Először a Bullseye-t kell eltalálni háromszor, majd 15, 16, 17, 18, 19 és 20 a sorrend. 

4, Minden szektort egy pont mutat a kijelzőn.  Találat esetén a szektorhoz tartozó pont világít a kijelzőn.  

5, Az a játékos nyer, aki először eltalálja háromszor az összes szükséges szektort.  

G06 Cut Throat Cricket (C00, C20, C25) 

1, Kizárólag a 15, 16, 17, 18, 19, 20 és bullseye szektorok vesznek részt a játékban.. 

2, Sima szektor egyszeres találatot jelent; 

  Dupla szektor kétszeres találatot jelent; 

  Tripla szektor háromszoros találatot jelent;  

3, C00 - A játékosok tetszőleges sorrendben dobhatják a játékban érvényes szektorokat. 

        C20 - Először a 20-as szektort kell háromszor eltalálni, majd 19, 18, 17, 16, 15 és bullseye a sorrend. 

      C25 - Először a Bullseye-t kell eltalálni háromszor, majd 15, 16, 17, 18, 19 és 20 a sorrend. 

4, Minden szektort egy pont mutat a a kijelzőn. Találat esetén a szektorhoz tartozó pont világít a kijelzőn. 

5, Bármelyik szegmens nyitottá válik, ha háromszor eltalálják. De amint minden játékos eltalálja háromszor 

lezárt lesz és nem lehet pontot szerezni rajta. A játékos által szerzett pontok az ellenfelek pontjaihoz adódnak hozzá. 

6, Minden játékosnak háromszor kell eltalálni a szektorokat, hogy nyitott legyen számára és tudjon pontokat 

szerezni. 

7, Mielőtt az ellenfelek kinyitnak egy szegmenst a játékos folyamatosan tud pontokat szerezni az adott szektoron 

és hozzáadni az ellenfelek pontjaihoz. 

8, Miután valamennyi játékos eltalálta az adott szektort háromszor a szektor lezárt lesz és nem lehet rajta 

pontokat gyűjteni a továbbiakban. 

9, Miután valamennyi játékos lezárta az összes szektort, az a játékos a győztes, akinek a legkevesebb pontja van.  

 

G07 Killer Cricket (H00,H20,H25) 

Ez a játék nagyon hasonlít a No Score Cricket-hez, de annak egy csavarosabb változata. Amikor egy szektor 

lezárásra kerül, a játékosnak lehetősége nyílik arra, hogy megszabaduljon az ellenfelei jelöléseitől azáltal, hogy újra 

magdobja ugyanazt a számot. Viszont, ha az ellenfél is lezárta az adott számot, a jelölést nem veszik el az adott 

játékostól. Tehát: ahelyett, hogy bekapcsolna egy jelzést, minden egyes pozitív jelöléssel elolt egy fényt a kijelzőn. 

Az a játékos a nyertes, aki először lezár minden szektort.  

 Például: A 19-es szektor esetében, az 1. játékosnak 1 találata van (1 fény kialudt), a 2. játékosnak 2 találata van (2 

fény kialudt), és a 3. játékos lezárta a 19-es számot (3 fény kialudt). Jön a 4. játékos, és tripla 19-et talál. Ő is 

lezárta a 19. számot. Ezután újra dob és eltalálja a 19-et. Ennek következtében az 1. és 2. játékos egy-egy jelölést 

visszakap a 19-re, de a 3. játékosra ez nem vonatkozik. Ami azt jelenti, hogy az 1. és 2. játékos egy találattal 

távolabb került a 19 lezárásától. 

G08 Low Pitch Cricket (L00, L20, L25) 

Ez a verziója a cricket-nek a tábla alacsonyabb értékű szegmenseit használja. A játékosoknak az 1, 2, 3, 4, 5, 

6 és Bull szektorokat kell lezárni. Az összes többi szabály megegyezik a Normál Cricket szabályaival.  

G09 Round Clock (105, 110, 115, 120; 205, 210, 215, 220; 305, 310, 315, 320) 

1. (105, 110, 115,   120 ) játékoknál egy szektor tetszőleges szegmense érvényes találat 

(205, 210, 215,  220) játékoknál csak a dupla szegmens az érvényes találat 

(305, 310, 315, 320) játékoknál csak a tripla szegmens az érvényes találat. 



2, "5"   1-től 5-ig kell eltalálni a szektorokat 

"10” 1-től 10-ig kell eltalálni a szektorokat 

"15" 1-től 15-ig kell eltalálni a szektorokat 

"20" 1-től 20-ig kell eltalálni a szektorokat  

3,   A játékosnak sorban meg kell dobnia a beállításoknak megfelelő szektorokat. A következő megdobandó 

szektort jelzi a gép. Az nyer, aki először megdobja az összes szükséges szektort. 

G10 Shoot Out (-05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21) 

1, (-05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21) jelzik a játékos kezdeti pontjait. 

2, A gép véletlenszerűen kijelez egy szektort, amit el kell találni. 

3, A játékosnak 10 mp-n belül el kell dobnia a dartot, egyébként a dobás elveszik.  Amikor eltaláljuk a táblát 

a gép bemondja, hogy sikeres találat volt-e (Yes vagy No). Ha eltaláltuk a cél szektor bármely szegmensét, a 

gép 1 ponttal (dupla és tripla esetén is) csökkenti a pontjaink számát.  

     4. A játék nyertese az, aki először csökkenti 0-ra a pontjai számát. 

 

G11 ShangHai (101,105,110,115) 

      1, 101 -  El kell találni sorban a szektorokat 1-től 20-ig és a bullseye-t is. 

105 - El kell találni sorban a szektorokat 5-től 20-ig és a bullseye-t is. 
110 - El kell találni sorban a szektorokat 10-től 20-ig és a bullseye-t is. 

115    -   El kell találni sorban a szektorokat 15-től 20-ig és a bullseye-t is. 

2, Minden játékos csak 1 nyilat dobhat egy szektorra. Minden találat számolódik, egyéb esetben nem kap       

pontot. Ha egy szektor kimarad, vagy nem sikerül eltalálni, nincs lehetőség újra próbálkozni rá. 

    3, Amikor körbeért mindenki, az nyer, akinek a legtöbb pontja van. 

G12 Halve It (H12) 

A játék során, ha az adott feladatot nem oldjuk meg 3 darttal, akkor az addigi pontjaink feleződnek. 

Mindenki a 12-es szektorral kezdi a játékot, majd 13, 14, utána bármelyik dupla, aztán 15, 16, 17, bármely 

tripla, 18, 19, 20, Bullseye. Minden játékos 3 nyilat dob ugyanarra a szektorra, majd a következő körben a 

soron következő szektorra. Amennyiben duplát vagy triplát talál, akkor kétszeres, ill. háromszoros pontot 

kap. Ha egy játékos mindhárom nyilát elhibázza, akkor feleződnek a pontjai.  Például: Ha egy játékos 

aktuálisan 76 ponttal rendelkezik, ám a következő 3 nyila célt téveszt, akkor feleződik a pontja, azaz 38 pontja 

marad. Az lesz a játék győztese, akinek valamennyi kör teljesítése után a legtöbb pontja lesz. 

G13 High Score (003, 005 .......... 014) 

1, Az összes szegmens érvényes ebben a játékban.  

2, (003,004 ...014) ezek a számok mutatják, hogy hány körig tart a játék. Egy kör 3 eldobott nyilat jelent. 

3, A sima szegmens eltalálása a szektor pontértékét éri.  

   Dupla szegmens eltalálása a szektor értékének kétszeresét éri. 

   A tripla szegmens eltalálása a szektor értékének háromszorosát éri. 

4, Miután befejeztük a kiválasztott számú kört, a legtöbb pontot szerzett játékos lesz a győztes.  

 

G14 Legs Over (003,005,007,009,011,013,015,017,019,021)  

1, (003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021) ezek jelentik a játékosok kezdeti 

pontjait. A játék elején a gép ad egy referencia értéket az első játékos számára. 

2, Minden játékosnak az a feladata, hogy több pontot vagy legalább annyit szerezzen 3 nyílból, mint az 

előtte dobó játékos. Ha kevesebb pontot sikerül elérnie, akkor egy pontot le kell vonni a kiindulási pontjaiból.  

3, Ha egy játékos nem dob, csak megnyomja a “Start/Next” gombot, akkor szintén egy pont levonást kap.  

4, Ha egy játékos pontja a levonás után nullára csökken, a játékos kiesik.  

5, Ha csak egy játékos marad, akkor vége a játéknak és ő a győztes. 

6, Ezt a játékot kettőnél többen játszhatják.  

G15 Legs Under (U03,U05,U07,U09,U11,U13,U15,U17,U19,U21) 

1. (UO3, U05, U07, U09, Ull, U13, U15, U17, U19, U21) ezek jelentik a játékosok kezdeti pontjait. 

2. Minden játékosnak az a feladata, hogy kevesebb pontot  vagy legfeljebb annyit szerezzen 3 nyílból, mint 

az előtte dobó játékos. Ha több pontot sikerül elérnie, akkor egy pontot le kell vonni a kiindulási pontjaiból.  

3. Ha egy játékos nem dob, csak megnyomja a “Start/Next” gombot, akkor szintén egy pont levonást kap 

4. Ha egy játékos pontja a levonás után nullára csökken, a játékos kiesik.  

5. Ha csak egy játékos marad, akkor vége a játéknak és ő a győztes. 

6. Ezt a játékot kettőnél többen játszhatják.  

    

G16 Big6 (b03, b05, b07, b09, b11, b13, b15, b17, b19, b21) 

Ebben a játékban a játékos arra törekszik, hogy kiérdemelje a következő célpont kiválasztásának lehetőségét 

azzal, hogy a jelenlegi célpontot eltalálja. A szimpla-6 az első célpont a játék kezdetekor. A három dobásból el 

kell találni egyszer a célpontot ahhoz, hogy mentse az életét. Amennyiben a találatot az első vagy második 

nyíllal dobja, a játékosnak esélye nyílik rá, hogy egy dobással kiválassza a következő célpontot. A szimplák, 

duplák és triplák mind különböző célpontnak számítanak. A stratégia abban áll, hogy a lehető legnehezebb 

célpontot kell kiválasztani az ellenfeleknek, mint pl. a tripla-20-at vagy dupla-bullt. Az a játékos a nyertes, aki 

a legtovább marad életben a játékban. 

G17 Score Color (100,200,300,400,500) 

A játék megkezdésekor minden játékos dob egyet, hogy eldöntsék melyik blokkra / színre (20-as vagy 1-es 

szín) fognak játszani. (Ha egy játékos ilyenkor a bullt találja el, újat kell dobnia, hogy eldőljön a szín kérdése). 

Ezután minden játékos megpróbálja a saját színét célba venni, hogy elérhessék az összpontszámot, amit a játék 

kezdete előtt kiválasztottak. Ez lehet 100, 200, 300, 400, vagy 500. Amikor egy játékos az ellenfél színére dob, 

a találat nem ér pontot. A bull eltalálása azonban beleszámít az összpontszámba. Az a játékos nyer, aki a 

leghamarabb éri el a kiválasztott összpontszámot. 

G18 Bonus Color (100,200,300,400,500) 

A játék a "Score Color" szabályai szerint zajlik, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a játékos az ellenfél 

színét találja el, akkor ez a pontszám az ellenfél pontjait növeli.  

G19 Correctional Color (100,200,300,400,500) 

A játék a "Score Color" szabályai szerint zajlik, azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben a játékos az ellenfél 

színét találja el, akkor ez a pontszám a saját pontjait fogja csökkenteni. 



G20 No Score Color (003,004,005,006,007) 

A játék a "Score Color" szabályai szerint zajlik, a következő kiegészítéssel: minden játékos megpróbálja a 

saját színét eltalálni, hogy egy pontot szerezzen. (Az összpontszámot el kell dönteni és be kell állítani a játék 

kezdete előtt : 3, 4, 5, 6, vagy 7 lehet). Amikor egy játékos az ellenfél színére dob, egy jelölés kivonódik a 

játékos összpontszámából, és a játékos elveszíti a körét. A bullseye beleszámít az összpontszámba. Az lesz a 

győztes, akinek egyedül van még fennmaradó jelölése (miután a többiek már nullán állnak). 

G21 Free Dart Color (005,010,015,020) 

A játék a "Score Color" szabályai szerint zajlik, a következő kiegészítéssel: Minden játékos dobja a saját 

színét, hogy a lehető legtöbb pontot gyűjtse. Az eldobható nyíl számot előre be kell állítani, ami lehet 005, 

010, 015, vagy 020 nyíl. Amennyiben az ellenfél színét találjuk el az nem számolódik, viszont a bullseye igen. 

A meghatározott nyíl eldobása után a legtöbb ponttal rendelkező játékos lesz a győztes. 

G22 Shooting I 

Ebben a játékban minden játékos három nyilat dob körönként. A legmagasabb pontszámot elérő játékos 

nyeri a kört és kap egy pontot. A játékot az nyeri, aki először éri el a 7 pontot. 

G23 Shooting II 

Ezt a játékot a “Shooting I” szabályai szerint kell játszani annyi változtatással, hogy csak a 15, 16, 17, 

18, 19, 20 és bullseye szektorok számítanak. A játékot az nyeri, aki először éri el a 7 pontot. 

G24 Shooting III 

Ezt a játékot a “Shooting I” szabályai szerint kell játszani annyi változtatással, hogy az nyer, aki 

először eléri a 4 pontot, vagy maximum 7 körből áll a játék és a legtöbb pontot gyűjtő já tékos lesz a 

győztes. 

G25 Shooting IV 

Ezt a játékot a “Shooting III” szabályai szerint kell játszani annyi változtatással, hogy csak a 15, 16, 17, 

18, 19, 20 és bullseye szektorok számítanak Az nyer, aki először eléri a 4 pontot, vagy maximum 7 körből 

áll a játék és a legtöbb pontot gyűjtő játékos lesz a győztes.  

G26 Gotcha (101,201,301,401,501,601,701,801,901) 

1, (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) ezek a beállítható pontszámok, amit a játékosoknak 

pontosan el kell érniük. 

2, Minden játékos 0-ról indul. Minden megdobott érték hozzáadódik a pontokhoz. Az nyer, aki először 

eléri a meghatározott értéket. Ha a játékos meghaladja az adott körrel a kívánt értéket, akkor besokall és a 

pontja visszaáll a kör megkezdése előtti értékre.  

3, A játékosok “felrobbanthatnak” másik játékost, ami azt jelenti, hogy ismét 0 lesz a pontjuk. Ez akkor 

történhet meg, ha a dobó játékos aktuális pontszáma megegyezik valamelyik ellenfele pontszámával, 

bármely dart eldobása után.  

■HIBAELHÁRÍTÁS 

Áramkimaradás 

Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve, illetve nincsenek-e lemerülve. 

A játék nem indul el 

Ellenőrizze, hogy a játék Setup módban van-e, illetve nem lett HOLD módba téve. Nyomja meg a START/NEXT 

gombot, hogy a játék elindul-e. Szintén ellenőrizze, hogy nincs-e beragadva bármelyik szegmens, vagy gomb. 

Beragadt szegmens vagy gomb 

Szállítás közben vagy normál használat mellett előfordulhat, hogy valamelyik szegmens átmenetileg beragad. Ha ez 

előfordul, minden automatikus pontszámítás megáll. Ekkor óvatosan távolítsuk el a nyilat vagy mozgassuk meg a 

szegmenset az ujjunkkal, ezzel ki tudjuk szabadítani a beragadt szegmenset. A játék folytatódik és a pontszámítás 

normál módon folytatódhat. 

Eltört nyílhegy eltávolítása 

A műanyag hegy biztonságosabb, de nem tart örökké, eltörhet és a táblában marad a letört darab. Ha ez bekövetkezik, 

óvatosan próbáljuk meg kiszedni a egy fogóval. Emlékeztetőül megjegyzendő, hogy minél nehezebb a dart, annál 

nagyobb az esélye, hogy elgörbül a hegye, vagy eltörik. 

Áramingadozás vagy elektromágneses zavarok  

Elektromágnese zavarok jelentkezésekor előfordulhat, hogy a tábla elektronikája hibás működést produkál, vagy leáll 

(például heves zivatarok idején, jelentős túláram esetén vagy túl közel található elektromotor, vagy mikrohullámú 

sütő) Ilyenkor a normál működés visszaállításához távolítsuk el az elemeket pár másodpercre, majd ismét helyezzük 

vissza. Győződjünk meg róla, hogy a kiváltó esemény megszűnt. 
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