
                                                                                   Návod k obsluze

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!

V349L Laserová pistole Call Of Life s hmyzem 

Popis:

Několik režimů zbraní, dosah až 40 metrů, skutečné zásahy signalizované zvukem a vibracemi,
indikátory šancí, různá poškození, schopnost bojovat až s 20 lidmi současně. Hmyz se 
pohybuje po zemi a po zásahu se převalí na záda. 

Co je laserová značka?
Laser tag - týmový nebo individuální sport, podobný paintballu. Z tohoto důvodu je také často 
označován jako „laserový paintball“. Hráči získávají body zasažením jiného hráče 
infračerveným zařízením LED. Vyhledá speciální vysílač (obvykle umístěný ve vestě), který 
dostane každý hráč. Laserovou značku lze hrát ve speciálně připravených místnostech nebo 
venku. Laserová hra s tagy je bezbolestná, protože se zde nepoužívají projektily. 

Zbraň vysílá paprsky infračerveného světla, které jsou zachyceny senzory v hmyzu nebo 
zbrani.

Hmyz se pohybuje po zemi a po zásahu se převalí na záda.

Nejdůležitější funkce zbraně:

- možnost připojení k jedné ze 4 skupin

- několik zbraní na výběr

- signalizace zásahů do pistole a hmyzu

- skutečné zvuky výstřelů a zásahů

- vibrace zbraně během boje

- režim nabíjení zásobníku

- vysoká přesnost a dlouhý dosah

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 vhodný pro děto do 8 let. Schovejte obal a díly včas, aby se zabránilo 
udušení při hře dětí.
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Použití:

1. Stiskněte spínač. Uslyšíte tón, skupinový indikátor se rozsvítí v různých barvách a rozsvítí se
indikátory šancí.

Po chvíli přestane indikátor skupiny modrat. Výchozí je modrý tým s režimem pistole.

2. Máte na výběr z několika režimů zbraní:
Pistole: 12 ran; vystřelí vždy 1 kolo; zásah trvá 1 šanci.
Brokovnice: 6 ran; vystřelí vždy 1 kolo; zasažení trvá 2 šance
Puška: 6 ran; vystřelí vždy 1 kolo; úder trvá 2 šance Rocket Launcher: 1 kolo; vystřelí vždy 1 
kolo; trefení má 3 šance

3. Můžete si vybrat ze 4 týmů (modrý, zelený, červený, bílý). Zasažení člena jeho týmu mu 
nebere šanci.

4. Namiřte na nepřítele a stiskněte spoušť. Vaše zbraň se zapálí a vydá zvuk střelby. Pokud 
zasáhnete, seberete soupeři počet šancí na typ zbraně, kterou používáte.
Po ztrátě všech šancí začne blikat indikátor skupiny a osoba je vyřazena ze hry (již nemůže 
střílet).

Running Insect (target) - Zkontrolujte, kdo střílí rychleji a přesněji!

Jak používat hmyz?

Použití hmyzu: (Senzor na hmyzu zachytí výstřel vystřelený maximálně z 10 metrů.)

Stisknutím spínače se hmyz aktivuje. Dalším stisknutím stejného tlačítka jej vypnete.

Podržením vypínače na dvě sekundy se aktivuje show. Během show se hmyz pohybuje sám, 
skáče, padá atd.

Hmyz a pistole:
Pokud vystřelíte z pistole na aktivní hmyz, převrhne se při nárazu. 

Nabíjení hmyzu:

Připojte dodaný kabel USB jedním koncem do nabíjecí zásuvky na hmyzu a druhý konec 
připojte k počítači. Nabíjení trvá přibližně 20-30 minut.

S plně nabitým hmyzem můžete hrát 10–20 minut.

POZNÁMKA:

Hmyz by se měl vypouštět uvnitř, na tvrdém povrchu. V žádném případě jej nepokládejte na 
blátivou zem nebo na měkký koberec.

Technická data :

- Zbraň podporuje čtyři týmy současně.

- Simuluje různé druhy zbraní.

- Dosah výstřelu je asi 40 metrů.

- Zbraň má vibrační alarm a vydává zvuky.

- Hmyz se pohybuje po zemi a po zásahu se převalí na záda.

- Materiál: ABS plast

- Napájení zbraně: 4 baterie AA (nejsou součástí dodávky)

- Napájení hmyzem: dobíjecí baterie (součástí balení)

- Hračka pro děti starší 8 let.

Rozměry balení: 53 cm x 20 cm x 7 cm
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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. 
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