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                                                                                   Návod k obsluze 
V022K - Terč se šipkami oboustranný 24 cm 

Vážení zákazníci,  

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k 
obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku 
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, 
dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento 
návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 
 
 

Popis: 

Standartní hra 

Každý hráč si opakovaně vezme 3 šipky a hází skóre. První hráč, který dosáhne skóre 1000, 
vyhrává. Začátečníci si mohou nastavit výchozí skóre na nižší úrovni. Poté mohou přidávat. 

 
 
Bezpečnost: 

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo  

pozměňování produktů.  

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným  

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.  

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout  

díly přístroje nebo se zranit  

 

Použití: 
Obecná pravidla hry  
1. Zavěste terč tak, jak znázorňuje níže uvedený obrázek  
2. Rozhodněte, kdo bude hrát první následovně. Každý hráč nebo jeden hráč z každého týmu 
hází šipkou. Ten hráč, který hodí nejblíže středu, začíná hru.  
3. Každý hráč si vezme 3 šipky 
4. Pouze šipky, které zůstaly zabodnuté v terči, jsou započítány do skóre. Ty, které spadly 
nebo se nezabodly, se do skóre nezapočítávají.  
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Turnaj  
1. Každý hráč/tým začíná na skóre 501. Každé hozené skóre je od výchozího odečteno. 
Výchozí skóre 501 je vhodné zejména pro turnaj mezi dvěma hráči. Pro hry zahrnující větší 
tým může být výchozí skóre zvýšeno na 1001. Záleží na velikosti týmu.  
2. První hráč, který dosáhne skóre 0, vyhrává.  
3. Po potvrzení výhry musí hráč hodit střed nebo segment dvojnásobku.  
4. Pokud hráč nahází víc, než je zbývající skóre do nuly, jeho hod je neplatný. Není započítán. 
 

 

 

Údržba a čištění  

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  

 

Recyklace: 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!  

 

Záruka: 

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou.  


