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LASTNOSTI: 

 Spredaj: Original print 

 Zadaj: 1-9 / 9-1 igre Print 

 Vključuje 6  pikado puščic z jekleno 

konico 

 Velikost: 43 x 2 cm 

 Barva: črna / rdeča / zelena / bela 

 

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. 

 

 

 

 

Slika 1 

 



 

Igre 

Navodila obsegajo le osnovna pravila za začetnike, ki so posebej primerna za otroke. Dodatne 

igre najdete v ustrezni strokovni literaturi.  

 

301-901 

Točke vsake puščice na krog se odštejejo od začetnega stanja igre. Igralec, ki prvi doseže točno 

ničlo, zmaga. V primeru zadnjega meta, ki preseže potrebno število točk, da se doseže ničla, se 

krog ne vrednoti, igralec začne s stanjem pred tem krogom. Izbere se lahko Double-IN/ Double-

OUT.  

OP1: Standard, igra se začne ne glede na to, kateri segment se zadene.  

OP2: Double-IN, zadeti je treba dvojni segment, da se igra začne. OP3: Double-OUT, zadeti je 

treba dvojni segment, da se igra konča.  

OP4: Double-IN-OUT, zadeti je treba dvojni segment, da se igra začne in konča.  

OP5: MASTER-OUT, zadeti je treba dvojni ali trojni segment, da se igra konča. 

OP6: Double-IN / MASTER-OUT, zadeti je treba dvojni segment, da se igra začne, zadeti je 

treba dvojni ali trojni segment, da se igra konča. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvojni obroč 

(točka x2) 

 

Zunanji krog (bullseye) 

(25točk) 

Notranji krog (bullseye) 

(50 točk) 

Enojni obroč 
(točka x1) 

 

 
Trojni obroč 

(točka x3) 

- Peresce 

- Trup 

- Ročaj 

- Konica 



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. 

 

 

 

 

 

 

Nasveti in tehnika 

Nasvet 1: Pravilna drža je poravnava roke, komolca, rame, kolka in stopala. Če uporabljate 

desno roko, obrnite desno stran telesa proti deski. Spredaj položite svojo težo na desno nogo, 

rahlo se nagnite naprej in uravnotežite z levo nogo. Če uporabljate levo roko, potem to storite 

v obratnem vrstnem redu. 

Nasvet 2: Metanje naj bo od komolca navzven. Telo naj bo mirno, uporabljajte samo roko, 

zapestje in podlaket. Povlecite podlaket nekoliko nazaj in s tekočim gibanjem vrzite puščico 

proti deski. Pri metu z puščico s kazalcem usmerite na območje na katerega ciljate. 

Nasvet 3: Ko odstranjujete puščico s plošče, rahlo zasukajte, tako jo boste lažje izvlekli 

Nasvet 4: Z veliko vaje boste postali boljši igralec pikada. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: G-sport d.o.o. Za Grabnom 7, 1351 Brezovica. info@g-sport.si, 070/661-471 

PROIZVAJALEC: HS Artur Czajkowski, markARTUR, Mełgiewska 30 D 
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