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6. Om produktet skulle forårsake eller bli berørt av elektroniske   
 forstyrrelser, skal det holdes unna andre elektroniske produkter.  
 Tilbakestill (slå av og på igjen, eller ta ut og sett inn batteriene igjen)  
 om nødvendig.
7. IKKE BRUK OPPLADBARE BATTERIER. LAD ALDRI OPP ANDRE  
 TYPER BATTERIER.

25-point Rush
Mål: Å oppnå 25 poeng så raskt som mulig.

Poeng: Bulls-Eye Ball = 3 poeng 
 Indre sirkel = 2 poeng 
 Ytre sirkel = 1 poeng

Sprett metallkulene, én etter én, på trampolinen og mot målskiven. 
Tidsuret starter når den første kulen går gjennom et hull. Ditt mål er å 
oppnå 25 poeng så raskt som mulig. Så fort poengsummen din er 25 
eller mer, stopper tidsuret. Spillet sier så hvor lang tid det tok å oppnå 
25 poeng. Hvis du brukte kortere tid enn beste tid for dette spillet, blir 
du feiret som den nye mesteren. Du får så beskjed om at du kan 
begynne et nytt spill.

Bulls-Eye Ball Ace
Mål: Å få inn så mange kuler i Bulls-Eye du kan før du har bommet 10 
ganger. (Det er bom hvis du får ballen gjennom hullet i ytre eller indre 
sirkel.)

Poeng: Bulls-Eye Ball = 3 poeng 
 Indre sirkel = bom 
 Ytre sirkel = bom

Sprett metallkulene, én etter én, på trampolinen og mot målskiven. 
Tidsuret starter når den første kulen går gjennom et hull. For hver 
Bulls-Eye-kule, får du 1 poeng. For hver kule som går gjennom hullene 
i indre eller ytre sirkel, sier spillet "miss" (bom). Når du har fått 10 bom, 
sier spillet hvor mange Bulls-Eye-kuler du fikk inn. Hvis du har flere 
poeng enn beste poengsum for dette spillet, blir du feiret som den nye 
mesteren. Du får så beskjed om at du kan begynne et nytt spill.

Øvingsinnstilling
Tren på å sprette metallkulene, én etter én, på minitrampolinen og mot 
målskiven. Spillet sier "1", "2" eller "3" når en kule går gjennom et hull. 
Spillet teller ikke poeng.

1 klikk inn-skuff 1 Bulls-Eye Ball-enhet

SLIK SPILLER DU

10 metallkuler

METALLKULER

Veiledning

FØRSTE GANG DU SPILLER

HENSIKTEN MED SPILLET

KNAPPER OG EGENSKAPER

MONTERING

ON/GAME – Trykk for å begynne. Trykk flere ganger for å velge spill  
  1-3 og øvingsinnstilling.

SCORE – Trykk for å høre antall poeng for et spill som nettopp er  
  over. (0 poeng blir ikke oppgitt.) Hvis du vil slette den  
  høyeste poengsummen for det nåværende spillet,  
  holder du inne SCORE-knappen til du hører et pip. 

SOUND – Trykk flere ganger for å skru lyden fra høy til lav til av.

OFF – Trykk og hold inne ett sekund for å skru av spillet.

RESET – Trykk for å nullstille spillet hvis det ikke reagerer.

LYS – Blinker når spillet blir slått på, når du treffer Bulls-Eye,  
  og når en vinner blir utropt.

TRAMPOLINE – Sprett kuler på minitrampolinen og inn i hullene i  
  målskiven for å få poeng.

RESET

OFF
SOUND
SCORE
ON/GAME

LYS

SKUFF

TRAMPOLINE

Sett skuffen forsiktig inn i spillenheten. Når skuffen er satt inn, må du 
ikke prøve å ta den ut. Legg alle 10 metallkulene i skuffen.

YTRE SIRKEL

INDRE SIRKEL

BULLS-EYE (BLINK)

SKUFF

YTRE SIRKEL

INDRE SIRKEL

BULLS-EYE (BLINK)

Utfordre deg selv eller konkurrer mot vennene dine og se hvem som får 
flest poeng!

Bulls-Eye Ball har en øvingsinnstilling 
og 3 spennende spill:

• 30-second Blitz

• 25-point Rush

• Bulls-Eye Ball Ace

Velg et spill ved å gjøre en av disse tingene:

• Trykk på ON/GAME-knappen for å spille spill 1. Spillet annonserer  
 30-second Blitz.

• Trykk på ON/GAME-knappen igjen for å spille spill 2. Spillet   
 annonserer 25-point Rush. 

• Trykk på ON/GAME-knappen igjen for å spille spill 3. Spillet   
 annonserer Bulls-Eye Ball Ace.

• Trykk på ON/GAME-knappen igjen for å velge øvingsinnstillingen.

Det valgte spillet starter så snart den første kulen går gjennom et av 
hullene i målskiven.

30-second Blitz
Mål: Å oppnå så mange poeng du kan på 30 sekunder.

Poeng: Bulls-Eye Ball = 3 poeng 
 Indre sirkel = 2 poeng 
 Ytre sirkel = 1 poeng

Sprett metallkulene, én etter én, på trampolinen og mot målskiven. 
Tidsuret starter når den første kulen går gjennom et hull. Du har så 30 
sekunder til å få så mange poeng som mulig. Når tiden er ute, sier 
spillet hvor mange poeng du fikk. Hvis du har flere poeng enn beste 
poengsum for dette spillet, blir du feiret som den nye mesteren. Du får 
så beskjed om at du kan begynne et nytt spill.

GJENTA ELLER SLETTE EN POENGSUM

SLÅR SEG AV AUTOMATISK

VEDLIKEHOLD

Trykk på SCORE-knappen for å gjenta poengsummen for et spill som 
nettopp er avsluttet. (Hvis det er 0 poeng, sier spillet ikke noe.) Hvis du 
vil slette høyeste nåværende poengsum for spillet, holder du SCORE-
knappen inne til du hører et pip.

Bulls-Eye Ball slår seg av automatisk etter 3 minutter hvis det ikke 
blir brukt. 

• Håndter spillet forsiktig, og oppbevar det på steder uten støv og  
 smuss.
• Hold spillet unna fuktighet og ekstreme temperaturer.
• Ikke ta spillet fra hverandre. Hvis det oppstår problemer, tar du ut  
 og setter inn igjen batteriene for å nullstille spillet, eller trykk på  
 RESET-knappen. 

EKSTRA KULER
Pakker med 10 ekstra metallkuler kan kjøpes fra Hasbro Nordic, Ejby 
Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark. 

© 2004 Hasbro. Med enerett. 
Distributed in the Nordic region by Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40,
DK-2600 Glostrup, Denmark.

www.hasbro.co.uk

Å oppnå flest poeng eller bruke korteste tid på å sprette metallkulene 
inn i hullene i målskiven.

030441033107

www.bullseyeball.com

030441033107      BULLS-EYE BALL INSTRUCTIONS NO - 107

G A M E S

Be en voksen om å sette inn 3 x LR6-batterier som vist. 

VIKTIG: INFORMASJON OM BATTERIER
Vi anbefaler at du tar vare på denne informasjonen for senere 
bruk. Batterier bør settes inn av en voksen person.

ADVARSEL:
1. Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk bare  
 de batteriene som er spesifisert, og vær  
 nøye med å sette dem riktig inn med  
 + mot + og – mot –.
2. Bland ikke sammen nye og gamle  
 batterier, eller vanlige batterier (karbon- 
 sink) med alkaliske batterier.
3. Fjern utladede eller flate batterier fra   
 produktet.
4. Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på en stund.
5. Ikke kortslutt strømforsyningsenheten.

G A M E S

Snakkende elektronisk spill med målskiveSnakkende elektronisk spill med målskiveSnakkende elektronisk spill med målskive
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