
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

6. Jos tuote aiheuttaa sähköhäiriöitä tai muut laitteet aiheuttavat siihen  
 sähköhäiriöitä, siirrä se kauemmas muista sähkölaitteista. Käynnistä  
 lelu tarvittaessa uudelleen (sammuta ja käynnistä tai poista paristot  
 ja aseta ne takaisin paikalleen).

7. ÄLÄ KÄYTÄ LELUSSA LADATTAVIA PARISTOJA. ÄLÄ YRITÄ  
 LADATA MITÄÄN MUITA PARISTOJA KUIN LADATTAVIA   
 PARISTOJA.

25-Point Rush
Tavoite: Saada 25 pistettä mahdollimman lyhyessä ajassa.

Pisteytys: Bulls-Eye Ball = 3 pistettä. 
 Sisempi rengas = 2 pistettä. 
 Ulompi rengas = 1 piste.

Ponnahduta metallikuulat yksitellen trampoliinin kautta maaliin. 
Aikalaskuri käynnistyy, kun ensimmäinen kuula osuu reikään. 
Tavoitteena on saada 25 pistettä mahdollisimman nopeasti. Laskuri 
pysähtyy heti, kun olet saanut 25 pistettä tai suuremman pistemäärän. 
Tämän jälkeen peli ilmoittaa, kuinka kauan sinulta meni 25 pisteen 
saamiseen. Jos aikasi on parempi kuin tämän pelin aiempi 
ennätysaika, sinut julistetaan pelin uudeksi voittajaksi. Tämän jälkeen 
sinua kehotetaan aloittamaan uusi peli.

Bulls-Eye Ball Ace
Tavoite: Saada mahdollisimman monta kuulaa osumaan napakymppiin 
(Bulls-Eye Ball), ennen kuin teet 10 hutia. (Huti tarkoittaa sitä, että 
kuula osuu sisempään tai ulompaan renkaaseen.)

Pisteytys: Bulls-Eye Ball = 1 piste. 
 Sisempi rengas = 1 huti.
 Ulompi rengas = 1 huti.

Ponnahduta metallikuulat yksitellen trampoliinin kautta maaliin. 
Peli alkaa, kun ensimmäinen kuula osuu reikään. Saat jokaisesta 
napakympistä (Bulls-Eye Ball) 1 pisteen. Jokainen sisempään tai 
ulompaan renkaaseen osuva kuula on huti. Kun saat 10 hutia, peli 
ilmoittaa saamiesi  Bulls-Eye Ballien lukumäärän. Jos niiden määrä on 
suurempi kuin tämän pelin aiempi ennätys, sinut julistetaan uudeksi 
voittajaksi. Tämän jälkeen sinua kehotetaan aloittamaan 
uusi peli.

Harjoittelutila
Voit harjoitella kuulien ponnahduttamista minitrampoliinin  kautta 
maaliin. Peli ilmoittaa tuloksen (1, 2 tai 3), kun kuula osuu reikään. 
Pisteitä ei lasketa.

1 paikalleen 
kiinnittyvä alusta

1 Bulls-Eye Ball  
-yksikkö
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PAINIKKEET JA MUUT PELIN 
OMINAISUUDET

PELIN KOKOAMINEN

ON/GAME  –  Tämä painike käynnistää pelin. Painamalla tätä  
  painiketta toistuvasti voit valita pelit 1 - 3 ja   
  harjoittelutilan. 

SCORE  –  Tämä painike ilmoittaa juuri pelatun pelin tulokset. 
  (0 pisteen tuloksia ei ilmoiteta.) Jos haluat tyhjentää  
  nykyisen pelin parhaimman tuloksen, paina SCORE- 
  painike alas ja pidä sitä alaspainettuna, kunnes peli  
  antaa äänimerkin. 

SOUND  –  Painamalla tätä painiketta toistuvasti voit säätää  
  äänenvoimakkuutta suuresta (HIGH) pieneen (LOW)  
  tai poistaa äänen käytöstä (OFF). 

OFF –  Kun tätä painiketta pidetään alaspainettuna sekunnin  
  ajan, pelistä katkeaa virta.

RESET  – Tämä painike palauttaa pelin normaalitilaan, jos se  
  lakkaa toimimasta.

VALOT  – Valot vilkkuvat, kun peli on päällä, kun pelaaja osuu  
  Bulls-Eye Balliin ja kun voittaja ilmoitetaan.

TRAMPOLIINI – Pompauttamalla kuulat minitrampoliinin kautta maaliin  
  voitat pisteitä.
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Työnnä kuulien alusta varovasti peliyksikköön. Kun alusta on kiinni, älä 
yritä irrottaa sitä. Aseta kaikki metallikuulat (10 kpl) alustalle.
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Haasta itsesi tai kilpaile ystäviesi kanssa siitä, kuka saa eniten pisteitä!

Bulls-Eye Ball -peliin sisältyy harjoittelutila 
sekä 3 jännittävää peliä:

• 30-second Blitz

• 25-point Rush

• Bulls-Eye Ball Ace

Valitse haluamasi peli seuraavasti:

•  Paina ON/GAME-painiketta kerran, jos haluat pelata peliä 1. 
 Peli ilmoittaa, että pelaaja on valinnut 30-second Blitz -pelitilan.

•  Paina ON/GAME-painiketta uudelleen, jos haluat pelata peliä 2. Peli  
 ilmoittaa, että pelaaja on valinnut 25-point Rush -pelitilan.

•  Paina ON/GAME-painiketta vielä kerran, jos haluat pelata peliä 3.  
 Peli ilmoittaa, että pelaaja on valinnut Bulls-Eye Ball Ace  -pelitilan.

• Jos painat ON/GAME-painiketta vielä kerran, peli siirtyy   
 harjoittelutilaan.

Valittu peli alkaa, kun ensimmäinen kuula menee jostakin maalireiästä.

30-Second Blitz
Tavoite: Saada mahdollimman paljon pisteitä 30 sekunnin aikana.

Pisteytys: Bulls-Eye Ball = 3 pistettä. 
 Sisempi rengas = 2 pistettä. 
 Ulompi rengas = 1 piste.

Ponnahduta metallikuulat yksitellen trampoliinin kautta maaliin. 
Aikalaskuri käynnistyy, kun ensimmäinen kuula osuu reikään. Tämän 
jälkeen sinulla on 30 sekuntia aikaa kerätä pisteitä. Kun aika loppuu, 
peli ilmoittaa pistemääräsi. Jos se on korkeampi kuin tämän pelin 
aiempi ennätyspistemäärä, sinut julistetaan pelin uudeksi voittajaksi. 
Tämän jälkeen sinua kehotetaan aloittamaan uusi peli.

TULOKSEN TOISTAMINEN TAI 
TYHJENTÄMINEN

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

YLLÄPITO

Saat pelin toistamaan juuri äsken pelatun pelin tuloksen painamalla 
SCORE-painiketta. (0 pisteen tuloksia ei ilmoiteta.) Jos haluat poistaa 
nykyisen pelin parhaimman tuloksen, paina SCORE-painike alas ja pidä 
sitä alaspainettuna, kunnes peli antaa äänimerkin. 

Bulls-Eye Ball sammuu automaattisesti, kun se on ollut 3 minuuttia 
käyttämättömänä.

•  Käsittele peliä varovasti. Säilytä sitä siten, että se on suojassa  
 pölyltä ja lialta.
•  Älä säilytä peliä tiloissa, joissa se altistuisi kosteudelle tai   
 kuumuudelle tai kylmyydelle.
•  Älä yritä purkaa tai avata peliyksikköä. Jos häiriöitä ilmenee, poista  
 paristot ja asenna ne uudelleen pelin nollaamiseksi tai paina  
 RESET-painiketta.  

VARAKUULAT
Voit tilata tarvittaessa 10 varakuulan pakkauksen seuraavasta 
osoitteesta: Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, 
Denmark. 
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Tavoitteena on saada eniten pisteitä tai saada metallikuulat osumaan 
maaliin kaikkein nopeimmin.
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www.bullseyeball.com
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G A M E S

Pyydä aikuista asentamaan 3 x LR6-paristoa kuvassa esitetyllä 
tavalla.

TÄRKEÄÄ TIETOA PARISTOISTA
Säilytä nämä tiedot mahdollista myöhempää tarvetta varten. 
Aikuisen tulee huolehtia paristojen 
vaihtamisesta.

VAARA:
1. Noudata aina ohjeita huolellisesti.  
 Käytä vain mainitunlaisia paristoja ja  
 laita paristot paristokoteloon niin, että  
 niiden navat (+ ja –) ovat oikeinpäin.
2. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai  
 tavallisia (hiili-sinkki) paristoja ja   
 alkaliparistoja keskenään.
3. Poista tyhjät ja loppuun käytetyt paristot tuotteesta.
4. Poista paristot tuotteesta, jos se on käyttämättömänä pitkän aikaa.
5. Päitä ei saa yhdistää oikosulkuvaaran vuoksi.
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