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ELEKTRONICKÝ TER� 

 

 

Model: 84854 

 

 

 

 

NÁVOD NA POUŽITÍ 
 
UPOZORN�NÍ 

1. Ter� není hra�ka 
2. Ter� je ur�en pouze pro dosp�lé osoby. 
3. p�ed použitím si nejd�íve p�e�t�te návod na použití.  

 
 
 
POPIS 

1. Display: ukazuje výsledky nebo informace o h�e  

2.  Po�et hrá��: 2-8  

3.  Po�et her: 18 (159 kombinací)  
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MONTÁŽ TER�E NA ZE� 
 Vyzna�te si místo ve vzdálenosti 3 m od ter�e. Pov�ste ter� tak, aby jeho st�ed byl ve výšce 
1,73 cm od zem�. B�hem hry hrá� musí být ve vzdálenosti nejmén� 2,37 m od ter�e.  
 
    

                                                                     

                                                                        

                                                                          

                                                                             

                                                                           

                                                                                

 

 

 

Pravidla po�ítání bod�: 

 
SEGMENT                      výsledek            
Single / SEGMENT jednoduchý      body X 1 
Double / SEGMENT zdvojený     body X 2 
Triple / SEGMENT ztrojený       body X 3 
Bull’s-eye                        25 X 1 
Bull’s-eye zdvojené             25 X 2 

 
 
 
 
 
 
POPIS TLA�ÍTEK: 

1.  Stiskn�te tla�ítko "POWER" pro zapnutí / vypnutí hry.  Zapnutí / vypnutí je indikován 
pípnutím.  
2.  Tla�ítkem „SOUND” vypnete nebo zapnete zvukové efekty.  
 
3. Tla�ítko „DOUBLE” –  se používá ve h�e G02. 
4. „GAME” slouží pro výb�r hry (G01 – G18). 
5. Tla�ítko “OPTION”  slouží k výb�ru hry v hlavní h�e.  
6. Pomocí tla�ítka “PLAYER” zvolte po�et hrá��.  Minimální po�et hrá�� je 2.  
7. „ELIMINATE” – toto tla�ítko slouží k vynulování a zobrazení výsledk� hry. 
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8. Tla�ítko “START/NEXT”, pro zapnutí hry. Také slouží pro zm�nu hrá�e.  
 
ZVUKOVÉ SIGNÁLY: 

“Laser” – když šipka dorazí na ter�.   
“Double” – informuje o trefení pole DOUBLE  (po�ítá x2)  
“Triple” – informuje o trefení pole TRIPLE  (po�ítá x3) 
“Score” – informuje o výsledku hry. 
„Close” – zvuk uzav�eného segmentu 
„Open” – zvuk otev�eného segmentu. 
“Too High” –  zvuk nazna�uje,  že se po�ítá od za�átku   
“Winner” – informuje, že hrá� vyhrál 
“Bull’s-Eye” – informuje o trefení pole Bull’s-Eye. (po�ítá 25) 
“Next/Player” – informuje, hru za�íná další hrá�  
„Ye” – informuje o trefení o�ekávaného segmentu. 
„No” – informuje o netrefení o�ekávaného segmentu. 
 

 
NÁVOD KE H�E: 

1. Zmá�kn�te POWER, pro zapnutí ter�e. 
2. Zmá�kn�te GAMES n�kolikrát, až vyberete požadovanou hru. 
3. Zmá�kn�te DOUBLE (voliteln�), pro volbu zdvojnásobení (používá se ve hrách 301-901). 
4. Zmá�kn�te PLAYER, pro výb�r po�tu hrá��. 
5. Zmá�kn�te START/NEXT, pro za�átek hry 
6. Ho�te šipku. 
Zobrazí se možný po�et hod� (malé body v horní �ásti displeje). Po hození všech t�ech šipek se 
ozve zvuk a displej bliká. Te� již m�žete odstranit hozené šipky bez obav.  

 
 
AUTOMATICKÁ FUNKCE SLEEP: 
Pokud nebudete šipky používat po dobu 30 minut, ter� p�ejde do režimu spánku, aby šet�il baterie. 
Všechny výsledky jsou uloženy v pam�ti a hra m�že pokra�ovat stisknutím jakéhokoliv tla�ítka.  
 
 
SEZNAM HER: 
Hra 1: G01 Count Up / na�ítání (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900) 
Cílem je, abyste  rychle dosáhli zvolený po�et bod� (100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900).  
Vít�zem je hrá�, který první dosáhne požadovaného po�tu bod� 
 
Hra 2: G02 Count Down / odpo�ítání (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) 

Každý hrá� za�íná se stejným po�tem bod� (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901). P�i 
každém hodu se dané body odpo�ítávají. Vyhrává ten, kdo první dosáhne nuly.  

 
 

 
 
 



4 
 

 
 

 
Kombinace: 
Double in (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) – znamená, že body se po�ítají pouze 
pokud první hod je v poli Double.  
Double out (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) – Znamená, že hru m�žete zakon�it 
jedin� trefením v poli Double, jinak se body nepo�ítají.  
Double in/ Double out – Znamená, že první a poslední hod musí být v poli Double. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hra 3, 4, 5: G03,04,05 Round Clock / hodiny (105, 110, 115, 120) /(205, 210, 215, 220) / (305, 310, 
315, 320) 

1. 105, 110, 115, 120 – po�ítá se trefení v dovoleném segmentu. 
2. 205, 210, 215, 220 – po�ítá se trefení v segmentu Double. 
3. 305, 310, 315, 320 – po�ítá se trefení v segmentu Triple. 
4. Znamená trefit segmenty od 1-5 (105), 1-10 (110), od 1-15 (115) nebo od 1-20 (120). Platí i 

v segmentech Double a Triple. Vyhrává ten, která jako první dosáhne tyto hodnoty.  
 
Hra 6: G06 Simple Cricket / jednoduchý kriket  (000, 020, 025) 

1. Po�ítají se jen hody v segmentech 15,16,17,18,19,20 nebo Bull’s-eye . 
2. Hrá�, který první trefí t�ikrát pole, vyhrává. 

Hod v segmentu Single – po�ítá  x 1   
Hod v segmentu  Double – po�ítá x 2 
Hod v segmentu Triple – po�ítá  x 3  

Kombinace: 
1. “000” – musí být hozeno v segmentech 15,16,17,18,19,20 a Bull’s-eye. Nezáleží na po�adí.  
2. ”020” –  znamená 3x trefit 20 a pak po �ad� 19, 18, 17, 16, 15 a Bull’s eye. 
3. ”025”  - znamená 3x trefit Bull’s-eye a pak po �ad� 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
 
 
 
 
 
 

 
Hra 7: G07 Score Cricket / KRIKET (E00, E20, E25) 

1. Po�ítá se pouze trefení v segmentech 15,16,17,18,19,20 nebo Bull’s-eye . 
2. Musíte trefit všechny dané �ísla: 

Hod v segmentu Single – po�ítá  x 1   
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Hod v segmentu  Double – po�ítá x 2 
Hod v segmentu Triple – po�ítá  x 3  

 
Kombinace: 
1. “E00” – musí být hozeno v segmentech 15,16,17,18,19,20 a Bull’s-eye. Nezáleží na po�adí. 
2. ”020” –  znamená 3x trefit 20 a pak po �ad� 19, 18, 17, 16, 15 a Bull’s eye. 
3. ”025”  - znamená 3x trefit Bull’s-eye a pak po �ad� 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
4. Na displeji se zobrazí 3 �íslice, hra kon�í, když jsou všechny t�i hozeny.  
5. Na displeji bliká segment, vyhrává ten, který jako první uzav�e všechny pole.  
6. Pokud hrá� trefí t�ikrát bodovaný segment, je jeho výsledek otev�ený. Výsledek bude zapsaný, 
pokud každý hrá� hodí všechny t�i hody v bodovaném segmentu. Body od ostatních hrá�� budou 
p�ipsány soupe��m.  
7. Každý hrá� se musí snažit trefit bodovaný segment.  
8. když segment z�stane trefený t�ikrát každým hrá�em, z�stane uzam�en. Hrá� musí trefit 
následující segment, aby umožnil soupe��m sbírání bod�. 
9. Vyhrává hrá�, který po uzam�ený všech segment� získal nejmenší po�et bod�.  

  
 
 
 
 
 
 
Hra 8: G08 Cut Throat Cricket – vybíjecí kriket (C00, C020, C25) 

1. Po�ítá se pouze trefení v segmentech 15,16,17,18,19,20 nebo Bull’s-eye . 
2. Musíte trefit všechny dané �ísla: 

Hod v segmentu Single – po�ítá  x 1   
Hod v segmentu  Double – po�ítá x 2 
Hod v segmentu Triple – po�ítá  x 3  

Kombinace: 
1. “C00” – musí být hozeno v segmentech 15,16,17,18,19,20 a Bull’s-eye. Nezáleží na po�adí. 
2. ”020” –  znamená 3x trefit 20 a pak po �ad� 19, 18, 17, 16, 15 a Bull’s eye. 
3. ”025”  - znamená 3x trefit Bull’s-eye a pak po �ad� 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
4. Na displeji bliká segment, vyhrává ten, který jako první uzav�e všechny pole.  
5. Pokud hrá� trefí t�ikrát bodovaný segment, je jeho výsledek otev�ený. Výsledek bude zapsaný, 
pokud každý hrá� hodí všechny t�i hody v bodovaném segmentu. Body od ostatních hrá�� budou 
p�ipsány soupe��m.  
6. Každý hrá� se musí snažit trefit bodovaný segment.  
7. když segment z�stane trefený t�ikrát každým hrá�em, z�stane uzam�en. Hrá� musí trefit 
následující segment, aby umožnil soupe��m sbírání bod�. 
8. Vyhrává hrá�, který po uzam�ený všech segment� získal nejmenší po�et bod�. 
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Hra 9: G09 Golf / Golf (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) 
1. Tato hra vychází ze sou�asného golfu. Je to skv�lá hra pro hrá�e golfu.  
2. cílem hry je získat 3 body co nejmén� údery (odpaly) na každou jamku. 
Každý hrá� pokra�uje v házení na ur�ité �íslo, dokud nezíská 3 body zásahem 1xtriple nebo 1x 
double a 1x single nebo 3x single. Poté, co všichni hrá�i získají 3 body na daném �ísle, pokra�ují na 
další �íslo. 
Každá hozená šipka se po�ítá jako jeden úder a nezáleží na tom, zda zasáhla cíl �i minula. 
Vyhrává hrá� s nejmenším po�tem úder�. 
 

1. (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90) – znamená vybrat jedno z t�chto �ísel. Hrá� musí trefit 
v po�adí segmenty od 1-18, tzn. v prvním kole trefit segment 1, v druhém kole segment 2, atd.) 
Pokud trefí správný segment, objeví se YES (ano), pokud špatný, objeví se SORRY.  

2. cílem hrá�e je získání nejnižšího výsledku. Pokud b�hem své hry (3 hod�): 
- netrefí ter� – má 5 bod� – tzv. BAD DART 
- trefí segment TRIPLE – dostane 1 bod, tzn. EAGLE DART 
- trefí segment Double – dostane 2 body, tzn. „Bird dart”  
- trefí segment Single – dostane 3 body 

 
Pokud hrá� trefí pole Single v prvním hodu, dostane 3 body a m�že se rozhodnout, zda bude hrát dále. 
Pokud pak netrefí žádnou z 2 šipek, dostane 5 bod� míso 3. Pokud žádný z hrá�� nezíská daný 
výsledek po všech 18-ti kolech, vyhrává ten hrá�, který má nejmenší po�et bod�. 
 
 
 
 
 
Hra 10: G010 Bingo (132, 141, 168, 189) 

1. segment k trefení se získává náhodn� – losuje se. Hrá�, který jako první trefí uvedený 
segment, vyhrává.  

 
Kombinace: 
1. 132 – trefí postupn� 15, 4, 8, 14, 3 
2. 141 – trefí postupn� 17, 13, 9, 7, 1 
3. 168 – trefí postupn� 20, 16, 12, 6, 2 
4. 189 – trefí postupn� 19, 10, 18, 5, 11 
Hrá� musí trefit v daném segmentu �íslo, aby p�ešel do následujícího segmentu.  

Hod v segmentu Single – po�ítá  x 1   
Hod v segmentu  Double – po�ítá x 2 
Hod v segmentu Triple – po�ítá  x 3  

 
Hra 11: G11 Big Little (Simple/jednoduchý 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)  

1. Každý hrá� má daný po�et život�, když je ztratí – vypadne. Hrá�i mají za úkol trefit náhodn� 
dané segmenty. Ten hrá�, který z�stane ve h�e nejdéle, vyhrává.  

2. Trefení daného �ísla v prvním nebo druhém hodu umož�uje hrá�i ur�it segment pro dalšího 
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hrá�e ( tzn. že další hrá� musí trefit segment, který trefil hrá� p�ed ním.). Pokud následující 
hrá� trefí vyzna�ený cíl napot�etí nebo nedá další cíl, bude nový cíl losován u dalšího hrá�e.  

Pokud hrá� netrefí vyzna�ený cíl ve t�ech hodech, ztrácí body a cíl p�echází na dalšího hrá�e. 
  

Simple/jednoduchý: cílem je trefit daný segment. Je jedno, zda trefit v poli Single, double nebo 
Triple.  

volba (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) – znamená množství život� daného hrá�e.  
Vyhrává ten hrá�, který z�stane na živu jako poslední.  

 
Hra 12: G12 Big Little (Hard/t�žký H03, H04, H05, H06, H07, H08, H09, H10) 

1. Každý hrá� má daný po�et život�, když je ztratí – vypadne. Hrá�i mají za úkol trefit náhodn� 
dané segmenty. Ten hrá�, který z�stane ve h�e nejdéle, vyhrává.  

 
3. 2. Trefení daného �ísla v prvním nebo druhém hodu umož�uje hrá�i ur�it segment pro 

dalšího hrá�e ( tzn. že další hrá� musí trefit segment, který trefil hrá� p�ed ním.). Pokud 
následující hrá� trefí vyzna�ený cíl napot�etí nebo nedá další cíl, bude nový cíl losován u 
dalšího hrá�e.  

Pokud hrá� netrefí vyzna�ený cíl ve t�ech hodech, ztrácí body a cíl p�echází na dalšího hrá�e. 
 
Hard/t�žký: úkolem je trefit práv� ten stejný segment ter�e. Záleží zda byl v poli Single, nebo 

Double, nebo Triple.  
volba (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) – znamená množství život� daného hrá�e.  

Vyhrává ten hrá�, který z�stane na živu jako poslední.  
Hra 13: G13 Killer/Zabiják (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) 

volby:  3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ur�uje po�et život� hrá�e. 
1. Po zapnutí hry se zobrazí „SEL“, co znamená, že hrá� si má vybrat sv�j segment hry. 

Segment, který hrá� trefí, se stane jeho segmentem. Pro dalšího hrá�e zmá�kn�te 
„NEXT“ a další hrá� si vybere sv�j segment. Hra za�íná, až si všichni hrá�i vyberou sv�j 
segment.  

2. Pokud hrá� trefí sv�j segment, získá p�ezdívku „KILLER“. 
3. Pokud Killer trefí segment protivníka, protivník ztrácí jeden život. Hrá�i mohou zjistit sv�j 

po�et život� pomocí tla�ítka „SCORES“. 
4. Pokud hrá�, který je Killer trefí sv�j segment, ztrácí p�ezdívku Killer a jeden život. 
5. úkolem Killera je trefení segment� protivníka a zbavení je jejich život�. 
6. Pokud je daný segment trefený, objeví se „YES“. Pokud ne, objeví se „SORRY“. 
7. volby (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) znamená, že Killer musí trefit (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 

17, 19, 21) krát segment protivníka, aby vyhrál. Je jedno, zda jde o segment typu Single, 
Double nebo Triple. 

8. Vyhrává hrá�, který zbaví ostatní hrá�e všech život�. 
9. Hru musí hrát více než 2 osoby.  

 
Hra 14: G14 Killer-Double/zabiják – double (203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221) 

volby:  203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221 ur�uje po�et život� hrá�e. 
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1. Po zapnutí hry se zobrazí „SEL“, co znamená, že hrá� si má vybrat sv�j segment hry. 
Segment, který hrá� trefí, se stane jeho segmentem. Pro dalšího hrá�e zmá�kn�te 
„NEXT“ a další hrá� si vybere sv�j segment. Hra za�íná, až si všichni hrá�i vyberou 
sv�j segment.  

2. Pokud hrá� trefí sv�j segment, získá p�ezdívku „KILLER“. 
3. Pokud Killer trefí segment protivníka, protivník ztrácí jeden život. Hrá�i mohou zjistit 

sv�j po�et život� pomocí tla�ítka „SCORES“. 
4. Pokud hrá�, který je Killer trefí sv�j segment, ztrácí p�ezdívku Killer a jeden život. 
5. úkolem Killera je trefení segment� protivníka a zbavení je jejich život�. 
6. Pokud je daný segment trefený, objeví se „YES“. Pokud ne, objeví se „SORRY“. 
7. volby (203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221) znamená, že Killer m�že 

získat pouze p�i trefení v poli typu Double. 
8. Vyhrává hrá�, který zbaví ostatní hrá�e všech život�. 
9. Hru musí hrát více než 2 osoby.  

 
Hra 15: G15 Killer-Triple/Zabiják - triple (303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321) 

volby:  303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321 ur�uje po�et život� hrá�e. 
1. Po zapnutí hry se zobrazí „SEL“, co znamená, že hrá� si má vybrat sv�j segment hry. Segment, 

který hrá� trefí, se stane jeho segmentem. Pro dalšího hrá�e zmá�kn�te „NEXT“ a další hrá� si 
vybere sv�j segment. Hra za�íná, až si všichni hrá�i vyberou sv�j segment.  

2. Pokud hrá� trefí sv�j segment, získá p�ezdívku „KILLER“. 
3. Pokud Killer trefí segment protivníka, protivník ztrácí jeden život. Hrá�i mohou zjistit sv�j po�et 

život� pomocí tla�ítka „SCORES“. 
4. Pokud hrá�, který je Killer trefí sv�j segment, ztrácí p�ezdívku Killer a jeden život. 
5. úkolem Killera je trefení segment� protivníka a zbavení je jejich život�. 
6. Pokud je daný segment trefený, objeví se „YES“. Pokud ne, objeví se „SORRY“. 
7. volby (203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221) znamená, že Killer m�že získat pouze 

p�i trefení v poli typu Triple. 
8. Vyhrává hrá�, který zbaví ostatní hrá�e všech život�. 
9. Hru musí hrát více než 2 osoby. 

 
 
Hra 16: G016 Shoot Out / odst�el (HO3, HO4, HO5, H06, H07, H08, H09, H10, H11, H12, H13, H14, 
H15) 

1. ur�ený segment je losován. Na trefení má hrá� 10 sekund. Pokud v tomto �ase netrefí, ztrácí 
kolo. 

2. Body po�ítané se za trefení v daných segmentech se po�ítají: 
Hod v segmentu Single – po�ítá  x 1   
Hod v segmentu  Double – po�ítá x 2 
Hod v segmentu Triple – po�ítá  x 3  
3. Nejlepší výsledek je trefení v poli TRIPLE (po�ítá se x 3). 
4. (H03,H04,H05…H015) to jsou postupné etapy hry. Pokud hra skon�í, vyhrává ten hrá�, 

s nejv�tším po�tem bod�. 
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Hra 17: G017 Legs over (3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21) 

volby:  303, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321 ur�uje po�et život� hrá�e 
1. ter� náhodn� vybere cíl pro prvního hrá�e. Úkolem prvního hrá�e je dosáhnout pomocí 3 hod� 

vyššího výsledku než je vygenerovaný ter�em. Pokud bude mít nižší po�et, ztrácí jeden život. 
2. úkolem dalšího hrá�e je získání výsledku vyššího než prvního hrá�e. Pokud hrá� získá nižší 

po�et bod�, ztrácí jeden život. 
3. Hrá� nem�že odstranit výsledek. Zmá�knutím tla�ítka START nebo netrefení do ter�e 

znamená ztrátu života. 
4. Hrá� odpadá, pokud ztratil všechny životy. Vyhrává hrá�,  který jako jediný neztratí všechny 

životy. 
5. Hru musí hrát více než 2 osoby. 

 
 
Hra 18: G0177 Legs under (U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21) 

volby:  U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21 ur�uje po�et život� hrá�e. 
 

1. ter� náhodn� vybere cíl pro prvního hrá�e. Úkolem prvního hrá�e je dosáhnout pomocí 3 hod� 
nižšího výsledku než je vygenerovaný ter�em. Pokud bude mít vyšší po�et, ztrácí jeden život. 

2. úkolem dalšího hrá�e je získání výsledku nižšího než prvního hrá�e. Pokud hrá� získá vyšší 
po�et bod�, ztrácí jeden život. 

3. Hrá� nem�že odstranit výsledek. Zmá�knutím tla�ítka START nebo netrefení do ter�e 
znamená ztrátu života. 

4. Hrá� odpadá, pokud ztratil všechny životy. Vyhrává hrá�,  který jako jediný neztratí všechny 
životy. 

5. Hru musí hrát více než 2 osoby. 
 
Balení obsahuje: 

- 3 šipky, 12 hrot� 
- návod na použití 

 
Baterie  

P�ed použitím ter�e si nejprve p�e�t�te instrukce v návodu a uchovejte ho pro pozd�jší použití.  
Baterie: 3x AA (1,5V); D.C 
Adaptér: AC, 230V 
Upozorn�ní!!! 

Za�ízení není možno p�ipojit k jinému zdroji!! 
Vým�na baterií: 

P�i vým�n� baterií nejd�íve odšroubujte kryt baterií a sundejte jej. Staré baterie vytáhn�te a 
nahra�te je novými p�i zachování správné polarity. Kryt op�t zašroubujte.  
Upozorn�ní!!! 

1. baterie nejsou nabíjecí, v každém p�ípad� musí být vym�n�ny za nové.  

2.  Nemíchejte dohromady r�zné typy baterií nebo nové s použitými bateriemi.  
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3.  Používejte pouze doporu�ené baterie.  

4.  Vybité baterie musí být nahrazeny novými.  

5.  P�i vým�n� baterie, se ujist�te, že byla dodržena polarita. 

 
 

  
 
 
 
 

 

ODSTRA�OVÁNÍ ZÁVAD - Než za�nete shán�t opravu, zkontrolujte následující 

body: 

PROBLÉM 
P�Í�INA NÁPRAVA 

Není napájení nebo se na displeji nic 
nezobrazuje. 

Je zástr�ka správn� vložena do ter�e 
a adaptér do el. zásuvky? 
Baterie jsou vybité. 

Zapojte správn� adaptér. 
Vym��te batreie. 

Nepravidelnosti.  Vytáhn�te zástr�ku z ter�e nebo 
vyjm�te baterie a po�kejte asi 5 
sekund. Potom znovu vložte zástr�ku 
nebo baterie. 

Zobrazí se „Stuc“A zní zvuk!Stuc“  Vyjm�te šipky z ter�e. 

Ter� ukazuje špatné hodnoty nebo 
zaznamenává stále stejné hody. 

Zlomené hroty šipek. Šroubovákem otev�ete kryt ter�e a 
vytla�te zlomené hroty za zadní 
strany segmentu. Nikdy se 
nepokoušejte otev�ít el. Obvody ter�e. 

 
 

1.5vAA

1.5vAA

1.5vAA

Battery Insertion
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Záru�ní podmínky: 

1. na ter� se poskytuje kupujícímu záru�ní lh�ta 24 m�síc� ode dne koup�. 
2. v dob� záruky budou odstran�ny veškeré poruchy výrobku zp�sobené výrobní závadou nebo vadným 

materiálem výrobku tak, aby v�c mohla být �ádn� užívána. 
3. Práva ze záruky se nevztahují na vady zp�sobené: 
- mechanickým poškozením 
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou 
- neodbornými zásahy 
- nesprávným zacházením, �i nevhodným umíst�ním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, p�sobením vody, 

neúm�rným tlakem a nárazy, úmysln� pozm�n�ným designem, tvarem nebo rozm�ry  
4. Reklamace se uplat�uje zásadn� písemn� s údajem o závad� a potvrzeným záru�ním listem. 
5. Záruku lze uplat�ovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen. 

 
 

 
Dodavatel CZ:     Dodávate� SK: 
MASTER SPORT s.r.o.    TRINET Corp., s.r.o. 
1. máje 69/14      Cesta do Rudiny 1098 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory  024 01 Kysucké Nové Mesto 
www.nejlevnejsisport.cz    www.najlacnejsisport.sk    

 
 

 

 

 


