
ROLL UP MAGNETNI PIKADO 

ES32358 

 

 

 

LASTNOSTI: 

 Magnetni pikado 

 Dimenzije: 42 x 37 cm 

 Teža: 650 g 

 Šest pikado magnetnih puščic (2x3 kosi) 

 Dvostranska magnetna tabla 

 Montirana na vrvici 

 Lahek in enostaven za prevoz 

 Primerno za otroke od 6. leta starosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPLOŠNA NAVODILA 

Pred montažo in prvo uporabo izdelka, se z njim najprej seznanite. Natančno preberite naslednja 

navodila za montažo in opozorila. Izdelek uporabljajte le, kot je opisano in za določena področja 

uporabe. 

 

Predvidena uporaba 

Izdelek je športna naprava, ki zahteva točnost, koncentracijo tako kot tudi visoko motorično 

sposobnost. Proizvod je namenjen le za privatno uporabo v notranjih prostorih in ne za 

komercialno uporabo na zunanjem področju.  

 

 

Varnostni napotki 

 Nevarnost poškodbe! 

• Ta izdelek ni namenjen uporabi oseb (vključno z otroci) z omejenimi psihičnimi, senzoričnimi 

ali umskimi zmožnostmi ali z manjkajočimi izkušnjami in/ali znanjem, razen, če jih nadzoruje 

oseba, ki je zadolžena za njihovo varnost in jim daje napotke, kako morajo to napravo 

uporabljati. 

• Otroci morajo biti pod nadzorom, s čimer je zagotovljeno, da se ne igrajo z izdelkom. 

• Puščic ne mečite v osebe ali živali, ter jih ne usmerjajte proti njim. 

• Pazite na to, da se proizvod pri uporabi nahaja ali je postavljen na mestu, ki je čim bolj 

nedostopno osebam. 

• Izdelka ne nameščajte na vrata! 

• Kovinske konice ni dovoljeno uporabljati! 

Preprečevanje materialne škode! 

• Proizvod ne izpostavljajte ekstremnim vremenskim pogojem ali temperaturam. 

• Proizvod zaščitite pred mokroto in vlažnostjo.  

 

 

 

 



Navodila za uporabo  

Obesite magnetno tablo na vodoravno 

površino, kot je prikazano na sliki 1. Vsak 

igralec dobi po 3 puščice iste barve. Vsak 

igralec vrže po eno puščico in poizkuša zadeti 

oštevilčeno območje. Igralec, ki ima največje 

število točk zmaga. Igra se nadaljuje na drugi 

strani magnetne table. 

 

 

 

Najprej določite ciljni rezultat-25, 50 ali 100točk. 

Vsak igralec izmenično vrže 3x pikado in sešteje 

svoj rezultat. Zmagovalec je prvi igralec, ki doseže 

ciljni rezultat. 

 

 

 

 

 

Vsak igralec začne z 501 točkami. Vsako točko, ki 

jo igralec zadane, se odšteje od 501. Igralec pri 

zaključku igre meče pikado toliko časa, dokler ne 

zaključi igre brez prištevanja dodatnih točk. Zmaga 

igralec, ki z doubl točko  – zunanji rob pikada 

(dvojne točke) ali centrom (bull's eye) pride do 

končne 0 točke.  Vsaka igra je sestavljena na tri sete. 

Končni zmagovalec igre je tisti, ki ima več dobljenih 

setov. 

 

 

Slika 1 

 

Slika 2 
Bull's eye 

100 točk 

Dvojne točke 

Trojne točke 

Bull's eye 

+50 točk 

+25 točk 

Turnirska pikado deska 

Slika 3 



Vzdrževanje, nega, shranjevanje 

Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi. Čistite le z 

vodo in nato do suhega obrišite s krpo za čiščenje. 

POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi sredstvi. 

 

Napotki za odlaganje v smeti 

Izdelek in embalažne materiale zavrzite v skladu z aktualnimi lokalnimi predpisi. Embalažni 

materiali, npr. folijske vrečke, ne sodijo v roke otrok. Embalažni material shranite otrokom 

nedosegljivo. 

 

Izdelke in embalažo odstranite okolju prijazno. 

 

Koda za recikliranje označuje različne materiale za vračanje v reciklirni krog. 

Vsebuje simbol za recikliranje, ki označuje reciklirni krog, in številko, ki označuje 

material. 
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