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25-Point Rush

LAMPA

6. Om den här produkten orsakar eller påverkas av elektriska
störningar flyttar du bort den från annan elektrisk utrustning.
Stäng av och slå på leksaken igen eller ta ur och sätt i batterierna
om det behövs.

Mål: Få 25 poäng så fort som möjligt.

7. ANVÄND INTE UPPLADDNINGSBARA BATTERIER. LADDA INTE
ANDRA TYPER AV BATTERIER.

Poängräkning:
MITT I PRICK

Den
Den talande
talande elektroniska
elektroniska måltavlan
måltavlan

INSTRUKTIONER

SPELETS MÅL

Studsa en metallkula i taget på trampolinen och mot måltavlan. Timern
startar när den första kulan kommer i ett hål. Målet är att få 25 poäng
så fort som möjligt. Så fort du har 25 poäng eller mer stannar timern.
Spelet talar sedan om hur lång tid du behövde för att komma upp i 25
poäng. Om du får bättre tid än det bästa resultatet för spelet blir du den
nya mästaren. Sedan kan du börja ett nytt spel.

INRE RING

Att få så många poäng som möjligt eller att få den bästa tiden genom
att studsa metallkulor mot målet.

YTTRE RING
TRAMPOLIN

KNAPPAR OCH FUNKTIONER

Bulls-Eye Ball Ace

ON/GAME

– Tryck på knappen för att sätta på spelet.

SCORE

– Tryck på knappen om du vill höra poäng för det
senaste spelet (om poängen är noll hörs ingenting).
Om du vill ta bort det senaste resultatet håller du ned
knappen SCORE tills du hör ett pipljud.

RESET
OFF
SOUND
SCORE
ON/GAME

SOUND

– Tryck på knappen flera gånger om du vill växla mellan
ljudnivåerna Högt, Lågt och Av.

OFF

– Håll ned knappen en sekund om du vill stänga av
spelet.

RESET

– Tryck på knappen om du behöver starta om spelet för
att det inte svarar.

LAMPOR

– Lamporna blinkar när du sätter på spelet, om du träffar
mitt i prick och när en vinnare presenteras.

TRAMPOLIN

– Studsa kulor på minitrampolinen och i mål för att
få poäng.

KULHÅLLARE

SPELA BULLS-EYE BALL
Utmana dig själv eller tävla mot dina vänner
om vem som får mest poäng!

MONTERING
G
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I Bulls-Eye Ball finns ett träningsläge och
tre spännande spel:

Sätt försiktigt i kulhållaren på spelenheten. Försök inte ta bort
kulhållaren efter att du har satt i den. Lägg alla tio metallkulorna i
hållaren.

S

INNEHÅLL

Mål: Sätta så många kulor mitt i prick som möjligt innan du missat tio
gånger (om kulan hamnar i yttre eller inre ringen räknas det som miss).
Poängräkning:

Övningsläge
Träna på att studsa en metallkula i taget på trampolinen och mot
måltavlan. Spelet talar om att du får ”1”, ”2” eller ”3” när en kula
kommer i ett hål. Poängen räknas inte ihop.

UPPREPA ELLER TA BORT POÄNG
Tryck på knappen SCORE om du vill höra poängen för det senaste
spelet igen (om poängen är noll hörs ingenting). Om du vill ta bort det
senaste resultatet håller du ned knappen SCORE tills du hör ett pipljud.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

• 25-point Rush
• Bulls-Eye Ball Ace

Bulls-Eye Ball stängs automatiskt av om den inte används på
tre minuter.

INRE RING

SKÖTSEL

YTTRE RING
Välj ett spel på något av följande sätt:
• Tryck på knappen ON/GAME om du vill spela Spel 1. Spelet säger
"30-second Blitz".

1 kulhållare

• Tryck på knappen ON/GAME igen om du vill spela Spel 2. Spelet
säger "25-point Rush".

1 Bulls-Eye Ball-enhet

FÖRSTA GÅNGEN DU SPELAR

METALLKULOR

Det valda spelet börjar när den första kulan passerar genom ett av
målhålen.
KULHÅLLARE

Var försiktig med spelet och förvara det inte på dammiga eller
smutsiga platser.
Utsätt inte spelet för fukt eller extrema temperaturer.
Ta inte isär spelet. Om du får problem med spelet ska du ta ut och
sätta tillbaka batterierna för att återställa spelet. Du kan också
trycka på knappen RESET.

•
•

• Tryck på knappen ON/GAME igen om du vill spela Spel 3. Spelet
säger "Bulls-Eye Ball Ace".

VIKTIGT! BATTERIINFORMATION
Spara den här informationen för framtida bruk. En vuxen bör byta
ut batterierna.

•

EXTRA METALLKULOR

• Tryck på knappen ON/GAME igen om du vill välja övningsläge.

Låt en vuxen sätta i tre LR6-batterier enligt bilden.

Mitt i prick = ett poäng
Inre ringen = en miss
Yttre ringen = en miss

Studsa en metallkula i taget på trampolinen och mot måltavlan. Spelet
startar när den första kulan kommer i ett hål. För varje kula som
kommer mitt i prick får du en poäng. För varje kula som hamnar i den
inre eller yttre ringen får du en miss. När du har fått tio missar talar
spelet om hur många gånger du träffat mitt i prick. Om du får bättre
poäng än det bästa resultatet för spelet blir du den nya mästaren.
Sedan kan du börja ett nytt spel.

• 30-second Blitz
MITT I PRICK

10 metallkulor

Mitt i prick = tre poäng
Inre ringen = två poäng
Yttre ringen = en poäng

Ett paket med tio extra metallkulor kan köpas av Hasbro Nordic, Ejby
Industrivej 40, DK-2600 Glostrup, Denmark.

30-Second Blitz
Mål: Få så många poäng som möjligt på 30 sekunder.

VARNING:

Poängräkning:

1. Följ alltid instruktionerna noggrant. Använd
bara de batterier som anges och var
noga med att sätta i dem med plusoch minuspolerna korrekt vända.
2. Blanda inte gamla och nya batterier
eller standardbatterier (kol-zink) med
alkaliska batterier.
3. Avlägsna svaga eller urladdade batterier
från leksaken.
4. Ta ur batterierna om du inte ska leka med leksaken på länge.
5. Kortslut inte strömterminalerna.

Mitt i prick = tre poäng
Inre ringen = två poäng
Yttre ringen = en poäng

Studsa en metallkula i taget på trampolinen och mot måltavlan. Timern
startar när den första kulan kommer i ett hål. Sedan har du 30 sekunder
på dig att få så många poäng till som möjligt. När tiden tar slut talar
spelet om hur många poäng du fick. Om du får bättre poäng än det
bästa resultatet för spelet blir du den nya mästaren. Sedan kan du börja
ett nytt spel.
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www.bullseyeball.com
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