
Budík s terčem 
 

Význam tlačítek: 

M – časový režim 

S – nastavení času 

Mode – režim zbraně 

• nahrávání 

přehrávání nahrávky 

 

Vložení baterií: 

 Vložte čtyři nové AA baterie do budíku a dvě nové AAA baterie do pistole. Baterie vkládejte dle polarity. 

 Nevkládejte nové a staré baterie dohromady. 

 Vybité baterie nahraďte novými 

 Nenabíjejte baterie, které nejsou určeny pro nabíjení. 

 Baterie mohou měnit pouze dospělé osoby. 

 Nevyhazujte použité baterie do odpadkového koše. 

 

Nastavení hodin: 

 Stiskněte tlačítko M po dobu tří sekund, dokud se první dvě číslice nerozblikají.  

 Pomocí tlačítka S nastavte hodinu. 

 Pomocí tlačítka M přepněte na nastavení minut a opět tlačítkem S nastavte minuty. 

 Pro dokončení nastavení času zmáčkněte tlačítko M. 

 

Nastavení buzení: 

 Stiskněte tlačítko M pro přepnutí na budík. Poté podržte tlačítko M po dobu tří sekund dokud se nerozbliká symbol zvonku na budíku. 

 Pomocí tlačítka S můžete povolit nebo zakázat buzení. 

 Pomocí tlačítka M nastavte režim buzení. 

 Po stisknutí tlačítka M se rozblikají první dvě číslice. Tlačítkem S nastavte hodinu buzení. 

 Tlačítkem M přepněte na minuty a nastavte tlačítkem S minuty buzení. 

 Pro potvrzení buzení zmáčkněte tlačítko M. 

 Budík bude zvonit po dobu tří minut nebo dokud nezasáhnete terč.  

 Pokud na budík nebudete reagovat, přepne se do režimu spánku a po pěti minutách se opět zapne. 

 

Režim hry: 

Stisknutím tlačítka MODE se aktivuje zvuk. Pomocí tlačítka SET vyberte typ hry „GAME 1 nebo GAME 2“. Pro potvrzení zmáčkněte tlačítko MODE a 

začněte hrát. 

 Game 1: Vašim cílem je zasáhnout co nejdříve terč. K dispozici máte několik výstřelů. Záleží je na  Vás, jak dobře umíte mířit. 

 Game 2: Vašim cílem je opět zasáhnout terč. K dispozici máte několik výstřelů. Pokud do terče střelíte všechny pokusy hra končí.  

 K ukončení hry zmáčkněte tlačítko MODE. 

 

Nahrávání: 

 Zmáčkněte a podržte tlačítko nahrávání. Jakmile uslyšíte zvuk začněte nahrávat. Jakmile tlačítko pro nahrávání pustíte, automaticky se nahrávání 

zastaví. 

 Pro přehrání zmáčkněte a podržte tlačítko play. 
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