
ZOMBIE  SHOOT 

 

 

        Съдържание: 

- 1 електронен прожектор 

- 1 електронен пистолет 

- 2 картонени мишени-чудовища 

- 1 лист стикери 

 

        Батерии:  

 

Прожектора работи с 3 х LR06 (AA) 

батерии, купуват се отделно.  

 

 

 

 

Пистолета работи 3 x LR03 (AAA) батерии, 

купуват се отделно. 

 

 

 

    Смяната на батериите да се извършва от възрастен. Препоръчва се използването на алкални батерии. Не са предназначени за   

презареждане. Не смесвайте различни по вид и състояние батерии. Когато поставяте,     внимавайте за правилната поляризация. Ако 

батериите се изхабят, ги изкарайте от играчката. Не работи на   ток. Ако дълго време няма да ползвате играчката, махнете батериите. 

Поставете двата стикера и двете мишени върху прожектора, както е показано на опаковката.  

 

     Подготовка: 

 

 Намерете просторна стая 

 Максималната дължина за стреляне на пистолета е 3м. 

 Поставете  прожектора върху маса в средата на стаята. 

 Изберете Игра 1 или 2 от бутона за избор (фиг.1) 

 Угасете лампите или дръпнете завесите, така че в стаята да стане тъмно, за да може   да виждате мишените 

по стените.  

 Играта започва щом прожектора се завърти и прожектира мишени по стените. 

 Резултата ще бъде отчетен и ще се показва на LCD екрана (фиг.2). Това ще се случва само ако някоя мишена 

е точно уцелена.  

 Ако искате нова игра, натиснете бутона за нулиране (фиг.3). 

 Внимание: не играйте в стая където има стени от огледало или стъкло. 

 

 

       Начало на играта: 

 Опитвайте се да уцелите чудовищата, щом те се появят.  

 Ако успеете, пистолета ще се раздруса и ще чуете рев на чудовището. 

Игра 1: 

Играча има 90 секунди за стрелба по всички мишени. Той ще печели по 1 точка за всяко уцелено чудовище. В тази игра се 

появяват общо 40 чудовища. 

Игра 2: 

Играча има 90 секунди за стрелба по всички мишени. В тази игра има 2 вида мишени – зелени и бели чудовища. Играча ще 

печели по точка само ако уцели зеленото. Ако уцели бяло чудовище, ще му се отнеме 1 точка. Общия брой на чудовищата в Игра 

2 е 45. 

 

       Брой играчи: 1+ 

       Препоръчителна възраст 3+ 

       Произведено в Китай за Splash Toys, Франция  

        Вносител: Раяленд ООД, гр. Варна, бул. „ Цар Освободител”39 тел. 052/ 566464  
       www.rayatoys.com 

 

 



 

 

 

 


