
INDHOLD

6. Flyt produktet, hvis det forårsager lokale elektriske forstyrrelser eller  
 påvirkes heraf. Nulstil om nødvendigt (ved at slukke og tænde igen  
 eller ved at fjerne og isætte batterierne igen).

7. ANVEND IKKE GENOPLADELIGE BATTERIER. FORSØG ALDRIG  
 AT GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER.

25-Point Rush
Formål: At score 25 point så hurtigt som muligt.

Antal point: Bulls-Eye Ball = 3 point 
 Indre hul = 2 point 
 Ydre hul = 1 point.

Kast metalkuglerne på trampolinen én efter én, så de lander i målet. 
Timeren starter, når den første kugle går i et hul. Du skal score 25 point 
så hurtigt, som du kan. Når du har 25 point eller mere, stopper timeren. 
Spillet siger, hvor lang tid det tog dig at få 25 point. Hvis din tid er bedre 
end den bedste tid for spillet, bliver du udråbt til den nye mester. Du 
bliver spurgt, om du vil begynde et nyt spil.

Bulls-Eye Ball Ace
Formål: At score så mange Bulls-Eye Balls, som du kan, før du får 10 
forbiere. (Hvis du får kuglen ind i det ydre eller indre hul, er det en 
forbier).

Antal point: Bulls-Eye Ball = 1 point 
 Indre hul = 1 forbier 
 Ydre hul = 1 forbier.

Kast metalkuglerne på trampolinen én efter én, så de lander i målet. 
Spillet starter, når den første kugle går i et hul. For hver Bulls-Eye Ball 
scorer du 1 point. Hver kugle, der lander i det indre eller ydre hul, 
tælles som en forbier. Når du har 10 forbiere, siger spillet, hvor mange 
Bulls-Eye Balls du har scoret. Hvis du har flere point end det bedste 
antal point for dette spil, bliver du udråbt til den nye mester. Du bliver 
spurgt, om du vil begynde et nyt spil.

Øvefunktionen
Du kan øve dig på at kaste metalkuglerne på minitrampolinen én efter 
én, så de lander i målet. Spillet siger "1", "2" eller "3", når en kugle 
lander i et hul. Der gives ikke point.

1 bakke, der 
kan klikkes fast

1 Bulls-Eye 
Ball-spil

SÅDAN SPILLER DU

10 metalkugler

METALKUGLER

INSTRUKTIONER

FØRSTE GANG DU SPILLER

SPILLETS FORMÅL

KNAPPER OG FUNKTIONER

SAMLING

ON/GAME  – Tryk på knappen for at tænde. Tryk flere gange for at  
  vælge mellem spil 1-3 og øvefunktionen. 

SCORE  –  Tryk på knappen for at høre antal point igen for et spil,  
  der lige er afsluttet. (Ved nul point høres ingenting).  
  Hvis du vil slette det højeste antal point for det seneste  
  spil, skal du trykke på og holde SCORE-knappen nede,  
  indtil du hører et bip.

SOUND  –  Tryk flere gange på knappen for at ændre lyden fra høj  
  til lav eller OFF. 

OFF –  Tryk ét sekund på knappen for at slukke for spillet.

RESET  – Tryk på knappen for at nulstille spillet, hvis spillet ikke  
  reagerer.

LYS  – Blinker, når du har tændt for spillet, når du rammer plet  
  i Bulls-Eye Ball, og når vinderen udråbes.

TRAMPOLIN – Kast kuglerne på minitrampolinen, så de rammer målet  
  for at vinde point. 

RESET

OFF
SOUND
SCORE
ON/GAME

LYS

BAKKE

TRAMPOLIN

Sæt forsigtigt bakken ind i spillet. Forsøg ikke at fjerne bakken, når den 
er fastgjort. Læg alle 10 metalkugler i bakken. 

YDRE HUL

INDRE HUL

BULLS EYE

BAKKE

YDRE HUL

INDRE HUL

BULLS EYE

Du kan udfordre dig selv eller dine venner, og se, hvem der 
får flest point!

Bulls-Eye Ball fås med 3 spændende spil 
og en øvefunktion.

• 30-second Blitz

• 25-point Rush

• Bulls-Eye Ball Ace

Du kan vælge mellem spillene ved at følge nedenstående punkter:

•  Tryk på ON/GAME-knappen for at starte spil 1. Spillet siger 
 30-second Blitz.

•  Tryk på ON/GAME-knappen igen for at starte spil 2. Spillet siger 
 25-point Rush.

•  Tryk på ON/GAME-knappen igen for at starte spil 3. Spillet siger  
 Bulls-Eye Ball Ace.

•  Tryk på ON/GAME-knappen igen for at vælge øvefunktionen.

Det valgte spil starter, når den første kugle går igennem én af 
målhullerne.

30-Second Blitz
Formål: At score så mange point, som du kan, på 30 sekunder.

Antal point: Bulls-Eye Ball = 3 point  
 Indre hul = 2 point 
 Ydre hul = 1 point.

Kast metalkuglerne på trampolinen én efter én, så de lander i målet. 
Timeren starter, når den første kugle går i et hul. Så har du 30 
sekunder til at score så mange ekstrapoint, som du kan. Når tiden er 
gået, siger spillet, hvor mange point du har fået. Hvis du har flere point 
end det bedste antal point for dette spil, bliver du udråbt til den nye 
mester. Du bliver spurgt, om du vil begynde et nyt spil.

FOR AT HØRE ANTAL POINT IGEN
 ELLER SLETTE POINT

AUTOMATISK SLUKNING

VEDLIGEHOLDELSE

Tryk på SCORE-knappen for at høre antal point igen for et spil, der lige 
er afsluttet. (Ved nul point høres ingenting). Hvis du vil slette det 
højeste antal point for et spil, skal du trykke på og holde SCORE-
knappen nede, indtil du hører et bip.

Bulls-Eye Ball slukkes automatisk efter 3 minutter uden aktivitet.

•  Behandles forsigtigt og opbevares væk fra støvede eller snavsede  
 områder.
•  Må ikke opbevares på fugtige steder eller udsættes for ekstreme  
 temperaturer.
•  Skil ikke spillet ad. Hvis der opstår et problem, skal du udskifte  
 batterierne for at nulstille spillet eller trykke på RESET-knappen.

NYE KUGLER
Du kan få en pakke med 10 nye metalkugler hos Hasbro Nordic, Ejby 
Industrivej 40, 2600 Glostrup. 

© 2004 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt. 
Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40,
DK-2600 Glostrup, Denmark.

www.hasbro.co.uk

At opnå flest point eller at være hurtigst til at få metalkuglerne til at 
hoppe i mål.

030441033108

www.bullseyeball.com
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G A M E S

Bed en voksen om at isætte 3 x LR6-batterier som vist. 

VIGTIGT: BATTERIINFORMATION
Gem venligst denne information til fremtidig reference. 
Batterier bør udskiftes af en voksen.

ADVARSEL:
1. Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun  
 batterier af den angivne type. Sørg for, at  
 batterierne vender rigtigt i forhold til  
 polerne (+ og –).
2. Bland ikke gamle og nye batterier  
 eller standard- (karbon-zink) og   
 alkalinebatterier.
3. Fjern brugte og døde batterier fra produktet.
4.  Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal    
 anvendes i en længere periode.
5. Strømterminalerne må ikke kortsluttes.

G A M E S
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