
Win Ye a
Pistolet laserowy -  instrukcje

Kluczowe funkcje
Indykator strzału

Em iter promieni 
podczerwonych

Wybór drużyn;
Wskaźnik szans

Gdy trzy św iatełka wskaźnika  
szans zaczną migać, oznacza 
to, że poziom naładowania jest 
niski i należy wym ienić baterie.

Odbiornik promieni 
podczerwonych

Indykator grupy—

Wybór broni

Naładowanie

Sposoby wkładania baterii:
1. Za pomocą śrubokrętu odkręć śrubkę mocującą pokrywę baterii (rys.1)
2. Włóż do środka 4 baterie AA zgodnie z pokazaną polaryzacją (rys.2)
3. Z powrotem przykręć pokrywę.

Używanie pistoletu:
1. Wciśnij w łącznik. Usłyszysz dźwięk, w skaźnik grupy zacznie 
świecić na różne kolory i zapalą się wskaźniki szans.
Po chwili Wskaźnik grupy przestanie zm ieniać kolor 
i zatrzyma się na niebieskim. Drużyna niebieska z trybem  
pistoletu jest ustawieniem  domyślnym.
2 . Masz kilka trybów broni do wyboru:
Pistolet: 12 naboi; wystrzeliw uje 1 nabój na raz; 
trafienie  zabiera 1 szansę
Śrutówka: 6 naboi; wystrzeliw uje 1 nabój na raz; 
trafienie  zabiera 2 szanse
Karabin: 6 naboi; w ystrzeliw uje 1 nabój na raz; 
trafienie  zabiera 2 szanse 
Wyrzutnia rakiet: 1 nabój; wystrzeliw uje 1 nabój na raz; trafienie  zabiera 3 szanse
3 . Możesz wybrać jedną z 4 drużyn (niebieska, zielona, czerwona, biała). Trafienie  
członka swojej drużyny nie odbiera mu szansy.
4. Wyceluj w  przeciwnika i naciśnij spust. Twoja broń zaświeci i wyda dźwięk  
wystrzału. Jeżeli trafisz, odbierzesz przeciwnikowi ilość szans odpowiednią dla 
rodzaju używanej przez ciebie broni.
Po utracie wszystkich szans, w skaźnik grupy zacznie migać i osoba zostaje  
wyłączona z gry (nie może już strzelać).
MASKYMALNY DYSTANS STRZAŁU WYNOSI 40M!

Ładowanie insekta:
Dołączony kabel USB wepnij jednym końcem w  gniazdo ładowania na insekcie (rys.4), a drugi podepnij do 
komputera (rys.5). Ładowanie trw a około 20-30 minut. W pełni naładowanym insektem można bawić się 10- 
20 minut.

Używanie insekta: (Czujnik na insekcie w ychwytuje strzał oddane maksymalnie z 10 m etrów.)
W ciśnięcie w łącznika powoduje aktyw ację insekta. Ponownie w ciśnięcie tego samego guzika go wyłączy. 
Przytrzymanie w łącznika przez dwie sekundy aktyw uje pokaz. Podczas pokazy, insekt sam się porusza, skacze, 
przewraca się itp.
Insekt i pistolet:
Jeżeli wystrzelisz z pistoletu do aktywnego insekta (rys.6), ten przekoziołkuje po trafieniu.(rys.7)
UWAGA:
Insekta powinno uruchamiać się w  pomieszczeniu, na tw ardej powierzchni. Pod żadnym pozorem, nie umieszczaj 
go na błotnistym podłożu, lub na miękkim  dywanie.

Maska -  instrukcje

Wskaźnik szans Włącznik
Sposoby wkładania baterii:
1. Za pomocą śrubokrętu odkręć śrubkę mocującą pokrywę baterii, (rys.8)
2. Włóż 3 baterie AG 13 zgodnie z podaną polaryzacją, (rys.9)
3 . Z powrotem przykręć śrubkę.(rys.10)

Używanie maski:
1. Włącz maskę (rys.11), w skaźnik szans na masce zacznie migać (rys.12). Następnie wyceluj i wystrzel
z pistoletu w  maskę, by ustawić drużynę (jeżeli w ystrzelisz w  maskę pistoletu ustawionego na drużynę niebieską, 
maska również zostanie do nie przypisana).
2 . Na maskach znajdują się 3 wskaźniki reprezentujące 9 szans. Po trafieniu w  maskę wyda ona dźwięk, 
a wskaźniki ukażą utratę  szans odpowiednią dla rodzaju użytej broni.
3 . Po utracie wszystkich szans maska będzie migać i wydaw ać dźwięki nieprzerwanie przez 20 sekund.
Należy ją  uruchomić ponownie w  celu rozpoczęcia kolejnej rundy starcia.

CZUJNIKI MASKI REJESTRUJĄ STRZAŁY ODDANE Z ODLEGŁOŚCI DO 40 M!
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Cel -  instrukcje
S praw dź, k to  s trze la  
zarazem  szybciej i 
precyzyjn ie j!

Sposoby wkładania baterii: W łącznik
1. Używając śrubokręta, odkręć śrubkę mocującą pokrywę baterii, (rys.14)
2. Włóż do środka 3 baterie AA zgodnie z podaną polaryzacją, (rys.15)
3. Z powrotem przykręć śrubkę, (rys.16)

Używanie celu:
1. Cel ma dwa tryby: trening i zawody.
2. Włącz cel (rys.17), światło zmieni kolor (rys.18) i aktywowany zostanie tryb zawodów. W tym trybie mogą uczestniczyć 
w szystkie 4 drużyny. Po tym, jak  członek jednej z drużyn trafi cel, światło zmieni kolor na kolor jego drużyny na dwie sekundy. 
Podczas tych dwóch sekund, cel jes t niepodatny na strzały. Po tym, jak  jakaś drużyna pozbawi cel wszystkich 9 szans, zacznie 
on migać kolorem zwycięskiej drużyny. Aby rozpocząć kolejną rundę, wyłącz i w łącz cel ponownie.
3 . Po zakończeniu zawodów, tryb treningowy zostanie aktywowany autom atycznie. Tryb ten działa tak  samo, jak  tryb zawodów, 
z tą  różnicą, że się nie kończy.
CZUJNIK CELU REJESTRUJE STRZAŁY ODDANE Z ODLEGŁOŚCI DO 40 M!

Istotne inform acje
Uważnie zapoznaj się z treścią  tej broszury przed użyciem. Opakowanie powinno zostać zachowane, albowiem zawiera istotne  
informacje.
Nie należy przeładowywać baterii, gdyż może to grozić zapłonem lub eksplozją.
Po naładowaniu baterii do pełna odłącz ją  od ładowania jak  najszybciej. Używaj jedynie odpowiednich dla typu baterii ładowarek. 
Baterie nie nadające się do ładowania, ładowane być nie powinny.
Baterie powinny być ładowane pod nadzorem osoby dorosłej. Nie mieszaj różnych rodzajów baterii, ani nowych baterii ze starymi. 
Baterie powinny być w kładane zgodnie z polaryzacją.
Zużyte baterie powinny być w yję te  z urządzenia. Nie wolno doprowadzać do spięć paneli ładowania.
Niski poziom mocy baterii negatywnie odbije się na efektywności broni. Jeżeli masz zam iar odłożyć zabawkę na dłuższy czas, wyjm ij z 
niej baterie. Pozostawienie ich w  urządzeniu grozi wyciekiem  kwasu i uszkodzeniem.
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Problemy i rozwiązania

Problem R ozw iązan ie

Produkt się  
nie porusza

N ada jn ik  nie zo s ta ł w yc e lo w a n y  
w  za b aw k ę .

W yceluj w  za b aw k ę .

M oc n adajn ika  lub za b aw k i je s t  
na w yczerpan iu .

Naładuj lub w ym ień  b aterię .

Prom ień podczerw ony nie m oże  
dosięgnąć czu jn ika  przez zbyt dużą  
odległość, lub n ieodpow iedni kąt.

Zm niejsz dystans i zadbaj o to , by k ą t nie był 
w ięk szy  niż 15 stopni.

Na linii s trzału  zna jd u ją  s ię  przeszkody Usuń przeszkody.

Produkt rusza  
się sam

Niski poziom  m ocy. Naładuj b aterie .

W ystaw ien ie  na prom ienie s łoneczne. Przenieś s ię  w  zac ien io ne  m iejsce .

W pływ  m ogą m ieć inne urządzenia  
na podczerw ień  (np. p ilot te lew izy jny )

N ie używ aj urządzeń na poczerw ień  
podczas zabaw y .

Czasem  zak łó cen ia  m ogą być pow odow ane przez s ilne  pola 
e le k trom ag netyczne. Zrese tu j za b aw k i, lub przenieś s ię  w  inne m iejsce .

Konserwacja

Czyść za b aw k ę  lekko  w i lżoną śc ie rec zką .
N ie w ys ta w ia j za b aw k i na d z ia łan ie  prom ieni s łonecznych, gorąca  ani w ilgo ci.

PRÓBY RO ZM O NTO W YW ANIA PRODUKTU MOGĄ ZAK O Ń C ZY Ć  SIĘ JEGO U SZKO DZENIEM .

Dystrybucja: ZUH Kontext s.c. Izabela Zawistowska, Konrad Zawistowski. 
Ul. Hetmańska 10 / 15-727 Białystok

Gwarancja: Gwarancja ważna 12 miesięcy od daty zakupu. Nie obejmuje uszkodzeń 
mechanicznych, bądź zagubienia jakichkolwiek elementów. Wszelkie używanie w celu 
niezgodnym z załączoną instrukcją nie będzie podlegało pod warunki gwarancyjne.

Uwaga: Gra może zawierać małe elementy, chronić przed dziećmi poniżej 3 lat. 
Po zakończonej zabawie, pudełko z grą należy odłożyć w bezpiecznym miejscu, 
w celu zminimalizowania ryzyka.
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