
Terč sisalový - návod k použití
Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. 
Předáváte-li tento výrobek jinému uživateli, předejte mu prosím i tento návod.

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

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.

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.
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Varování
Terč elektronický není hračka. Šipky mohou způsobit zranění. 
Děti smí terč používat pouze pod dohledem dospělé osoby



Pokyny k údržbě.
Nepoužívejte k čištění hrubé nebo abrasivní čističe ani rozpouštědla. Vyhněte se přímému styku s kapali-
nami. V případě potřeby pouze otřete vlhkým hadříkem a vysušte.

Ochrana životního prostředí
Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do 
domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou 
přijata zdarma.
Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si 
vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být 
v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte 
pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či 
jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje
•  na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
•  na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému 

opotřebení… ) 
•  na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
•  na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
•  na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či 

nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko 
případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Od země na 
střed terče
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Při házení musí být 
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před čárou.
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