
 

Игра Лов на гълъби (3) 

 
Съдържание: 

- 1 електронна основа 

- 3 гълъба 

- 3 прави стълба 

- 3 наклонени стълба 

- 3 свързващи части 

- 1 пушка 

- 3 стрелички 

- 1 лист със стикери 

 

Инструкции 

Батерии: Вкарвайте батериите по правилния начин (фиг.7). Не опитвайте да презареждате батерии, които не са за презареждане. 

Изхвърляйте старите батерии на определените за това места. Не ги изгаряйте или хвърляйте заедно с домакинския боклук. Не 

смесвайте различни по вид батерии. Поставяйте ги според указанията за + и - . Ако планирате да не използвате играта дълго време, 

батериите трябва да се изкарат. Запазете този документ за бъдеща справка. Той съдържа важна информация. Използвайте само 

препоръчания тип батерии. Поставянето и смяната им трябва да се извършва от възрастен. Как да вкарате батериите: Махнете 

капачето на отделението за батерии. Вкарайте 3 ААА LR06 батерии, както е показано. Включете копчето на ON. Ако нищо не се случва, 

проверете дали батериите са поставени по правилен начин.  

 

Монтаж на основата и гълъбите: 

Поставете основата върху 

твърда повърхност (фиг.1). 

Вкарайте 3-те прави стълба в 

основата, като редувате къси и 

дълги. Вкарайте 3-те 

свързващи части в краищата на 

3-те стълба. Закрепете 

гълъбите като редувате по 

цветове, фиг.2.Включете 

играта, за да се уверите, че 

работи. Стълбовете трябва да 

започнат да се въртят.  

Пушката 

Вкарвайте стреличките в цевта на пушката, както е показано на фиг. 3. Разполагате с 3 стрелички. Зареждайте само с една за стреляне. 

Издърпайте спусъка към вас за да стреляте. Отдалечете се на подходящо разстояние от базата и започнете стрелбата по движещите се 

гълъби. Ако успеете да уцелите гълъба в означения център, той ще свали двете си криле. Ако уцелите едно крило, само то ще отиде 

надолу. Когато всичките крила на всички гълъби са свалени, играта приключва. 

Ако искате да започнете нова игра, натиснете OFF на базата. Това ще вдигне крилата на гълъбите. Натиснете ON и сте готови за нова 

игра. 
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