
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

TARCZA ELEKTRONICZNA DO STRZELANIA 3 CELE 

CYFROWE 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Zasilanie: 3 x bateria AA (brak w zestawie)  

• Wymiary tarczy: 24.3 cm x 10 cm x 17 cm  

• Tworzywo: plastik  

Montaż baterii:  

1. Otwórz osłonę baterii. 

2. Włóż 3 baterie AA w gniazda zgodnie z oznaczeniami biegunowości. 

3. Zamknij osłonę i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczona.  

FUNKCJE PRODUKTU 

W tarczę można strzelać z pistoletów na piankowe strzałki. Posiada ona efekty świetlne i dźwiękowe 

uatrakcyjniające zabawę. Po trafieniu możemy usłyszeć dźwięk tłuczonego szkła lub oklaski. 

Dodatkowo na tarczy został umieszczony dwucyfrowy licznik punktów. Każdy cel po trafieniu kładzie 

się do tyłu. Po zestrzeleniu trzech tarcz otrzymujemy 1 punkt, po czym wszystkie podnoszą się 

automatycznie do góry. 

OSTRZEŻENIA 

1. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby 

dorosłej.  

2. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one 

prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. 

3. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody 

może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.  

4. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie. 

5. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.  

6. Uszkodzony produkt należy umieścić w odpowiednim pojemniku, zgodnie z lokalną polityką 

gospodarowania odpadami.  

7. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek 

wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości. 

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BATERII 

1. Nie należy ładować baterii jednorazowych. 

2. Podczas ładowania akumulatory powinny znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.  

3. Przed rozpoczęciem ładowania akumulatory należy wyjąć z produktu.  

4. Nie należy korzystać jednocześnie z różnych typów baterii oraz z baterii nowych i 

wyczerpanych.  

5. Baterie należy wkładać zgodnie z oznaczeniami biegunowości.  

6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z produktu.  

7. Nie należy zwierać złączy zasilania. 
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