
DARTS : AMMO 1016
Cikk szám: 7704

Elektromos Darts játék

TULAJDONSÁGOK

• 1- 16 játékos tud 31 játéksorozatot játszani több mint 2200 változattal. 
Ezek közül : 301-1001, Kricket, Count Up-játék, Éjjel-nappal, gyilkos, 
gyilkos csoport, ki nevet a végén (Ludo), köztük, Shanghai, elbújós. 
Minden 51keresztül 5, bingo, 21 pont, penny, DD41, a legjobb 10, piros a 
zöld ellen, 9 élet, tenisz, angol krikett, golf, billiárd 9 golyóval, snooker, 
baseball.

• Új játékok: tenisz, baseball, bingo, billiárd (9golyó), snooker és 21 pont.
• Bele érthetődik a Super Kriket, de ez a játék nem hosszabb mint a 

legszórakoztatóbb és izgalmasabb játékok az ECHO Darts táblán, 
ezenkívűl más attraktív játékok is megtalálhatóak, mint a KO-Kriket, 
gyilkos-csoport vagy az új Ki nevet a végén.

• P.P.D. (pontok: nyilanként 01 játékos) és M.P.R. (kijelölés körönként 
Kriketbe), ezek az úgynevezett fizető metódok.

• 9 mondat a LED-kijelzőről az egyszerű használhatóságért és a találatok 
leolvasása a tanuknak és az együtt játsszóknak.

• A nagy „DIAMOND TM” felfogja az egymás mellé szúródó nyilakat.
• Dupla Bullós szem 25/50 vagy egyszerű Bullós szem: 50/50 választható. 



Ez lehetővé teszi, hogy a tréninget úgy tudjuk játsszani, mint a 
versenyeken.

• 17 hanghatás és hang Be/Ki opcióknál. 
• A Layout az ellenörző táblát logikus és könnyű használni.
• Tartalmaz adapert, 12 db nyilat puha nyílfejjel és tartalék nyílfejet.
• Ez a Darts játék megfelel a kövekező szabványoknak: 89/336/EEC, EN 

55014, EN 55022, EN 55104, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 71 ÉS 
EN50088/A1.

• Ez a játék esetleges rádió vétel által zavart.
• Vételezavarok befolyásolni tudják a játék menetét.

FIGYELMEZTETÉS

• Ez az elektromos Darts tábla, kizárólag csak műanyag fejű nyilakkal 
játszható, mert a fém fejű nyilak megrongálhatják a táblát.

• Darts egy olyan játék, ami kifejezetten felnőttek számára lett tervezve. 
Magában foglal olyan éles, hegyes tárgyakat, amelyek veszélyesek 
lehetnek a gyermekek részére, ezért szülői felügyelet mellett engedjük a 
kisebb korúakat játszani.

• Konzentráljon mindig a játékra és minden dobás előtt bizonyosodjon meg 
róla, hogy a közvetlen környezetben nem e sérülhet meg valaki.

• Ez a játék kisebb hozzátartózókat foglal magába, ezért gyermekektől 3 
éven alul, tartsuk távol a Darts-ot.

• A Darts tábla csak a gyártó által mellékelt transformátorral használható 
(230V AC – 9V DC-500mA)

• A transformator nem játék...
• Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a vezetéket az áramellátásból, 

mielőtt tisztítaná azt.


