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Terč elektronický – model WJ-50
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.

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

Popis
max. počet hráčů : 4 
37 různých her
LED displej zobrazující veškeré potřebné informace pro hráče

Instalace
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Vyberte místo pro zavěšení terče na zeď a ujistěte se, že před terčem máte minimálně 3 metry volného 
prostoru. Zavěste terč. Výška od podlahy by měla být ve výšce očí, cca 1,7 m.
Vzdálenost hráče od terče by měla být min. 2,4 m. 
Do terče vložte 4 ks baterií, typ AA 1,5 V (dbejte na správnou polaritu) nebo připojte síťový adaptér (pou-
žívejte pouze adaptér k tomu určený)

Instalace terče:
Části terče pro počítání skóre

Část   skóre
Jednonásobek  1x hozená hodnota
Dvojnásobek  2x hozená hodnota
Trojnásobek  3x hozená hodnota
Střed   25
Dvojitý střed  50

Ovládací tlačítka
1. Stlačte tlačítko „Start“ a vyčkejte na zvukový signál
2. Stlačte tlačítko „Game“ a zvolte požadovanou hru. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka můžete hru 
zastavit a vrátit se na začátek.
3. Stlačte tlačítko „Player“ pro výběr počtu hráčů. Rozsvícení každé kontrolky nad LED displejem znamená 
výběr dalšího hráče. Tlačítko „Player“ dále slouží pro vynulování nebo
uložení aktuálního skóre.
4. Použijte tlačítko „Start/Next“ pro výběr hry nebo změnu na dalšího hráče.

Zvuková indikace
„Laser“ – zásah do části „jednonásobek“
„Double“ – zásah do části „dvojnásobek“
„Triple“ – zásah do části „trojnásobek“
„Score“ – skóre
„Too High“ – odečtení bodů
„Winner“ – vítěz
„Bull´s Eye – zásah středu
„Bell“ – změna na dalšího hráče po 3 hodech hráče předcházejícího

Pravidla hry

G01-G09 Součet (100,200,300,400,500,600,700,800,900)
Skóre každého hráče je nesčítáváno, dokud není dosaženo požadovaného součtu. Ten hráč, který první 
dosáhne nastavené hodnoty, vyhrává.

G10-G18 Odečet (101,201,301,401,501,601,701,801,901)
S každým hodem je od výchozího skóre odečtena hodnota hodu. Ten hráč, který první dosáhne hodnoty 
„nula“, vyhrává.

G19-G30 Hodiny (105,110,115,120) / (205,210,215,220) / (305,310,315,320)
1. X01 zasáhněte segmenty 1-5
X10 zasáhněte segmenty 1-10
X15 zasáhněte segmenty 1-15
X20 zasáhněte segmenty 1-20

2. 1xx hráč může zasáhnout jakýkoli segment pro dosažení skóre
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2xx hráč musí zasáhnout pouze segment „dvojnásobek“ pro dosažení skóre
3xx hráč musí zasáhnout pouze segment „trojnásobek“ pro dosažení skóre

3. Hráč hází šipky do kteréhokoli segmentu v závislosti na indikace terče. Pokud je segment zasažen, další 
segment je označen a terč vydá zvuk „yes“. pokud není segment zasažen, terč vydá zvuk „sorry“

4. Další segment je náhodně označen pro hráče. Poté jej hráč musí zasáhnout.

G31-G33 Jednoduchý kriket (000,020,025)
Kriket (000,020,025)
1.Platí  pouze pokud je zasažen segment 15,16,17,18,19,20 nebo střed
2.Hráč,  který první zasáhne požadované segmenty třikrát po sobě, vyhrává

 Jednonásobek  1x hozená hodnota
Dvojnásobek  2x hozená hodnota
Trojnásobek  3x hozená hodnota
 3.„000“ hráč může zasáhnout kterýkoli segment 15,16 a střed. 
 4.„020“ hráč musí zasáhnout číslo 20 třikrát nejprve, poté 19,18,17,16 a 15 a střed
 5.„025“ hráč musí zasáhnout střed třikrát nejprve, poté 15,16,17,18,19 a 20
 6.Každý segment má tři „LED“ indikátory. Po zásahu jednoho, jeden indikátor zhasne. 
 Po zhasnutí všech je hra u konce (viz obrázek)
                  7.Hráč, který první „zhasne“ všechny LED indikátory, vyhrává

G34-G37 Bingo (132,141,168,189)
1. Jednotlivé segmenty jsou ukazovány náhodně. Hráč, který první zasáhne všechny 3x, vyhrává.
2. 132 Zasáhněte následující segmenty 15,4,8,14,3
3. 141 Zasáhněte následující segmenty 17,13,9,7,1
4. 168 Zasáhněte následující segmenty 20,16,12,6,2
5. 189 Zasáhněte následující segmenty 19,10,18,5,11
6. Hráč může pokračovat v zásahu dalšího segmentu až poté, co předchozí segment zasáhne 3x po sobě
Jednonásobek  1x hozená hodnota
Dvojnásobek  2x hozená hodnota
Trojnásobek  3x hozená hodnota

Obsah balení
- terč
- 6 šipek
- 12 hrotů
- síťový adaptér (pokud by zakoupen jako součást balení)
- návod k použití
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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. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa 
zajišťující recyklaci baterií.

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.




