ערכת לייזר טאג
הוראות שימוש והפעלה:

הערכה כוללת:
•  2רובי לייזר
•  2אפודי קרבות לייזר

לפני השימוש:
•
•
•
•

אתר את תא הסוללות על המשטח האחורי של הרובים והאפודים.
פתח כל דלת תא באמצעות מברג פיליפס.
הכנס  3סוללות  AAAלפי כיוון הסימונים  - / +על היחידה.
סגור את המכסים והדק את הברגים.

לבישת האפודים:
• מקם את אפוד במרכז החזה שלך ומשוך את הרצועה האלסטית מעל הראש (.)1
• העבר את הרצועה השניה דרך הצד סביב גבך לצד השני ( )2הכנס את סוגר הפלסטיק לתוך החור
( .)3לאחר מכן ,משוך את הסוגר בכוח עד שיישמע קליק ( ,)4זה ינעל את הסוגר במקום וישמור
את האפוד שלך מאובטח.

שימוש ברובים:
• לחץ על לחצן  )1( ON / OFFכדי להפעיל או לכבות את רובה הלייזר.
• לחצו על לחצן  )2( TEAMברציפות כדי לבחור צבע צוות בין אדום ,כתום ,ירוק וכחול.
הערה :צבע הצוות אינו מתאים לצבע האקדח.
• לחצו על לחצן  )3( WEAPONברציפות כדי לעבור בין מצבי הנשק השוניםMACHINE ,SHOT GUN :
 GUN, ROCKETומצב .Pistol
כל מצב נשק כולל כמות שונה של יריות טעונות מראש ,וכמות חיים שונה היורדת עם כל פגיעה.
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כמות חיים היורדת בכל פגיעה
הערה :כאשר מצב  MACHINE GUNמופעל ,ניתן ללחוץ על ההדק בצורה רציפה ולירות כדורים ברצף.
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הירייה תימשך כמה שניות עד שתצטרך ל
• לחץ על ההדק ( )4כדי לירות.
• הזז את מתג הנורית ( )5למצב  ON / OFFכדי להפעיל או לכבות את הפנס.
• העבר את מתג  RECEIVERלמצב  ON / OFFכדי להפעיל או לכבות את  .RECEIVERכאשר מצב
 RECEIVERפועל ,האקדח שלך משמש כמטרה של היריב .כאשר הוא כבוי ,רק האפוד שלך משמש
כמטרה.
• לחץ על הלחצן  )7( RELOADכדי לטעון מחדש את הרובה בתחמושת.
ֶה
• לחץ על לחצן  RELOADוהחזיק אותו לחוץ כדי להפעיל את מצב בלתי נראה למשך  15שניות .ז
יכבה את האורות ויהפוך את הרובה לבלתי נראה בחושך.
כדי להפעיל את מצב הבלתי נראה עבור הרובה והאפוד ,לחץ והחזק את לחצן  RELOADבזמן שאתה
מחזיק את הרובה והאפוד ביחד.

שימוש באפוד:
• לחץ על לחצן  )10( ON / OFFשעל האפוד להפעיל אותו או לכבות.
• לחץ על לחצן  )11( TEAMברציפות כדי לבחור את צבע הצוות שלך
( )12בין אדום ,כתום ,ירוק וכחול .הערה :צבע הצוות אינו מתאים
לצבע האפוד שלך.

משחק קרב הלייזר:
מטרה :נצח את האויב על ידי ירי על היעד ,קח את כמויות החיים
שלהם ,תוך כדי ניסיון להימנע מקבלת פגיעה בעצמך! האחרון שנישאר במשחק מנצח!
הוראות:
 .1הפעל את האקדח ( )1ובחר את צבע צוות ( )2ואת מצב הנשק ( )3באמצעות ההוראות לעיל .מצב
הנשק יכול להשתנות במהלך המשחק.
הערה :בעת החלפת מצב הנשק במהלך משחק ,הקפד לטעון ( )7נשק לפני הירי.
 .2הפעל את אפוד ( )10ובחר את הצבע ( ,)11הקפד להתאים עם
הצבע שבחרת לרובה שלך ( )9ואז ללבוש את האפוד על פי ההוראות לעיל.
 .3המתן עד שכל השחקנים יהיו מוכנים לשחק.
 .4שחקן אחד סופר עד  10בזמן שכל השחקנים מתפזרים .נסו למצוא מקום טוב לירות ממנו.
 .5היכון ,הכן ,צא! הגיע הזמן לנצח את האויב!
 .6בחר מטרה והתחל לירות על היריב במטרה לקחת את מנות חייהם ,תוך כדי ניסיון להגן על
עצמך מפני לקבל פגיעה.
 .7הקפד לטעון מחדש את הנשק שלך לפי הצורך.
 .8יש לך  9מנות חיים למשחק .נורית חיווי  )13( LIVESתופיע על גבי האפוד להראות כמה
מנות חיים נותרו.
 .9כאשר כל  9מנות החיים נלקחות ,נפסלת.
 .10האחרון שנשאר על המגרש זוכה!
אופציונלי :אתה יכול לשחק את המשחק ללא אפודים ,באמצעות רובים בלבד ,כיעד.
ודא שהמתג  )6( RECEIVERמופעל.
ָר.
נורית חיווי ( )8על הרובה שלך תציג את מספר החיים הנֹות
הערה :ירי על חברי הצוות שלך לא יגרום להם להיפגע.
אתה לא יכול לכסות  /להסתיר את האפוד או הרובה ,או להיאבק בשחקנים האחרים.
הוראות בטיחות:
• אזהרה :אל תשנה את המוצר בכל דרך שהיא.
• צבעים ותכנים עשויים להשתנות מהאיורים המוצגים.
• מומלצת השגחת מבוגר.
• אין לערבב סוללות ישנות וחדשות.
• אין לערבב סוללות אלקליין ,פחמן  -אבץ או סוללות ניקל  -קדמיום נטענות.
• אין לטעון סוללות שאינן נטענות.
• יש להסיר את הסוללות הנטענות מהצעצוע לפני טעינתן.
• סוללות נטענות יוטענו רק תחת פיקוח מבוגר.
• יש להסיר סוללות מרוקנות מהצעצוע.
• רצועה ארוכה  -סכנת חנק.
• מוצר זה אינו משתמש בלייזר .משתמש בטכנולוגיה אינפרא אדום עם אורך גל  .nm941.6הקרן
אינה נראית לעין .מדובר בצעצוע שאינו אלים ואינו יורה כדורים.
היבואן  :סטופר החזקות בע"מ
ח.פ514759778 .
דוד המלך  ,1הרצליה 46661
טלפקס 09-7498697
שם היצרןNESSTOY :
ארץ ייצור :סין,כתובת יצרן :הונג קונג
אזהרה :אינו מתאים לילדים מתחת לגיל  ,3מכיל חלקים קטנים ,סכנת חנק

