
Darts elektronické hry 
Výr. Číslo: 7704 
Vlastnosti: 

• Carts obsahuje 31 hier pre 1 
až 6 hráčov a má viac ako 

220 hracích variácií.  
 
Madzi týchto 31 hier patrí: 
kriket skóre, Ludo (Človeče 
nehnevaj sa),zabiják, zabijákov tím, 
vyhadzovaná, nad, 
pod, počítanie, vysoké skóre, 
nepretržite, random hhoot, Shangai I. 
II a III, 
nasledovanie vodcu, zadarmo, All 
By 51 5, bingo, základňa desať, 
deväťživotov, futbal, biliard, 
gulečník, baseball, golf, tenis, 
Penny, DD41, červený & zelený, 
anglický kriket 
 
Nové dodatné hry: Tenis, Bingo, Snooker a 21 bodov 
To zahŕňa hru Super Kriket, ale táto slávna hra nie je najzábavnejšia a najnapínavejšia 
elektronická hra, ako aj ďalšie zábavné a zaujímavé hry sú zahrnuté ako vyradovací tím, 
kriket, zabijákov tím a exkluzívny nový človeče nehnevaj sa. 
 
Počítacie metódy: 
P.P.D:( body pre jedného hráča) a M.P.R ( označenie pre jedno kolo hry pre 1 hráča) sú 
počítacie metódy. Na jeseň 1996 začali NDA P.P.D a M.P.R používaťoficiálnu kvalifikáciu 
pre zaradenie výpisu svojich členov. 
 
Obsah: 

• 9 sád LED indikátorov pre jednoduchý priebeh hry a čítanie výsledkov pre hráčov na 
ihrisku ajeho spoluhráčov. 

• veľká diamond plocha na hru so šípkami 
• dvojlôžkový terč 25/50 alebo jednoducho voliteľný Bulls Eyes 50/50. To umožňuje 

cvičenia presne podľa predpisov 
• 17 zvukových efektov s možnosťou zapnúť alebo vypnúť 
• dispozícia riadiacej plochy je logická a ľahko sa používa. 

Obsahuje AC adaptér pre rovnaký a striedavý prúd, 12 hracích šípok s mäkkými hrotmi a 
náhradné špičky 
 
Tento terč je v súlade s 89/336 EEC normou EN 55014, EN55022, EN55104, EN61000-3-2, 
EN6100-3-3, EN50088/A1 a funguje na základe nasledovných podmienok: 
1 Túto hru rušia rádiové vlny 
2 Rádiové rušenie môže mať vplyv na prevádzku tejto hry. 
 
    

▲▲▲▲Upozornenie: 
1. Na tento typ elektronickej hry môžete používať iba šípky a umelými špičkami. 



Použitie oceľových špičiek môže poškodiť tento produkt. 
2. Darts je hra iba pre dospelých. Obsahuje ostré hrany. Deti sa môžu hrať iba pod 
dohľadom dospelej osoby. 
3. Vždy sa plne sústreďte na hru a presvečte sa vždy pred tým, než začnete triafať, či 
máte voľný priestor a či nehrozí, že by ste niekoho zranili. 
4. Táto hra obsahuje malé časti. (špičky atď..) nieje vhodná pre deti mladšie ako 3 roky. 
5. Túto hru môžete používať iba s dodaným transformátorom (230V AC-9V DC- 
500mA). 
6. Transformátor nieje žiadna hračka 
7. Pred čistením odpojte prístroj od transformátora 


