
EYE ATTACK 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ! ВНИМАНИЕ, ВЪЗРАСТНИ!
Тази игра е подходяща за един или двама играчи. Препоръчителната възраст на играчите е 
над 6 години. За да поставите батериите в ОКОТО (извънземното), помолете възрастен за 
помощ. Препоръчителен е надзор от възрастен при поставяне на батериите. Преди да дадете
играчката  на детето, отстранете всички пластмасови елементи, жици и предмети, които са 
използвани за закрепване на играчката към опаковката при транспортиране.

ФУНКЦИИ НА ИГРАТА
Играта EYE ATTACK включва: 1 ОКО (извънземно) и 2 инфрачервени ПИСТОЛЕТА (1 син и 1 
зелен). Има интерактивни звукови и светлинни ефекти, които се активират по време на 
игра. Режим на игра: 1 или 2 играчи. 

ЦЕЛ НА ИГРАТА
За да победите извънземното ОКО, уцелете го 3 пъти с пистолета си. 

РАБОТА С БАТЕРИИ
Поставяне и смяна на батерии

Необходими са по 2 бр.  LR03 AAA батерии 1.5V (батериите не са включени в комплекта) за 
всеки от пистолетите (А) и 3 бр. LR6 AA батерии 1.5V за извънземното ОКО (В) (батериите не
са включени в комплекта). Пистолети: Отворете капака на отделението за батерии, като 
отвинтите с отвертка винта (А) на всеки от пистолетите, както е показано (фиг. 1). 
Поставете батериите, спазваики правилния поляритет (А) (вижте фиг. 2). Затворете капака 
и завинтете отново винта. 
Извънземно око: За да достигнете вътрешността на окото, отвинтете четирите винта от 
корпуса му (В) (фиг. 3) с помощта на отвертка. Отворете капака (С) и завъртете ръчно 
централната част, за да достигнете отделението за батерии (фиг. 4). Използваите отново 
отвертка, за да отвинтите винта на капака му (D). Отворете капака на отделението за 
батерии и поставете батериите, като спазвате посочения поляритет (Е) (фиг. 5). Затворете 
капака (D) и завинтете винта му. След това затворете капака (С), като подравните четирите 
отвора за винтовете. Проверете дали капакът пасва добре на корпуса на окото. Завинтете 
четирите винта (фиг. 3). 

ВНИМАНИЕ!  Поставянето  и  подмяната  на  батериите  трябва  да  се  осъществява  само  под
надзор от възрастен. 

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ВЪЗРАСТНИ
Поради  специфичните  функции  на  тази  игра,  необходимо  е  подходящо  пространство  за
игра  без  препятствия,  където  децата  и  играчката  могат  да  се  движат  свободно,  без  да
счупят нещо или да наранят себе си или други. Използваите внимателно. 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИГРА
Режим на игра с двама играчи: Всеки играч взима по един пистолет (син или зелен), но 
преди да започнете, трябва да заредите пистолетите си. Дръпнете плъзгача (F) назад и 
напред няколко пъти, за да заредите (фиг. 6). Можете да заредите до 6 изстрела наведнъж. 
Пистолетите имат LED светлинни индикатори, които показват заряда (G). Когато и двете 
LED светлини светят, пистолетът е напълно зареден. Когато стреляте, LED светлините 
отслабват и изгасват напълно, което указва, че пистолетът трябва да бъде презареден. 
Когато и двата пистолета са напълно заредени, натиснете бутона на окото, за да го 
включите (H). Окото се активира със звук и зелени светлини (фиг. 7). Поставете окото на 
пода и след няколко секунди то ще започне да се движи в различни посоки. Когато окото се 
върти, то е недосегаемо и изстрелите ви няма да му се отразят, но то понякога се изморява и
спира за малко. Когато окото светне в червен цвят, време е за стрелба. Ако успеете да 
отстреляте окото, то ще покаже това, като светне в цвета на пистолета, с които е уцелено 
(син или зелен). Този играч съответно печели точка. Окото бързо се възстановява и започва 



отново да се движи. Окото ви дава максимум 5 възможности за стрелба и можете да 
спечелите до 3 точки във всеки кръг. 
Играчът, които отбележи наи-много точки (от трите възможни), печели кръга. Но ако никои
играч не спечели точки, окото ще се провъзгласи за победител и ще предизвика играчите 
отново на допълнителна игра с до 3 кръга. 
Ако сте победили ОКОТО и искате да започнете нова игра за двама играчи, натиснете бутона
за режим (I) веднъж (фиг. 7). 
Режим на игра с един играч: Играчът трябва да използва само един пистолет и винаги 
трябва да е синият. Когато включите ОКОТО, то ще бъде активирано в режим за игра с двама
играчи (зелено); натиснете бутона за режим (I) (вижте фигура 7), за да смените цвета на 
окото в синьо, което показва, че е в режим за 1 играч. Играта работи по същия начин, както 
преди. Този път, за да печелите точки, ще трябва да уцелите окото два пъти последователно 
и това ще се счита за 1 точка. Следваите инструкциите в предишния параграф и се опитаите 
да победите окото възможно наи-бързо.

Режим на съхраняване на батериите: 
Ако спечелите кръг (3 точки), докато играете, или в края на играта (3 кръга, в които окото е 
победител), окото ще се изключи, за да пести енергия. Натиснете бутона за режим (I), ако 
искате да продължите, или натиснете бутона за включване / изключване (H), ако искате да 
изключите играта напълно. 

ПОДДРЪЖКА И БЕЗОПАСНОСТ
За да почистите продукта, използваите кърпа, леко навлажнена с вода. Не използваите 
почистващи препарати и разтвори. В случаи на намокряне на продукта, изключете го 
незабавно и отстранете батериите. Подсушете отделението за батерии със суха кърпа. 
Оставете отделението отворено, докато не изсъхне напълно. Не използваите продукта, 
докато не е напълно сух.

ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗУМНА УПОТРЕБА И ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Изхвърлете транспортната хартиена или пластмасова опаковка на продукта в съответния 
контеинер за отпадъци във Вашия раион. Използваите презареждащи се батерии, когато е 
възможно. Не забравяите да изключвате играчката, когато няма да играете с нея. Ако няма 
да използвате играчката за по-продължителен период от време, извадете батериите. Ако не 
желаете да използвате продукта повече и тои все още функционира, не го изхвърляите! 
Запомнете! Други деца могат да се зарадват на тази играчка! Намерете организация или 
асоциация, чрез която да им я дарите. В края на жизнения си цикъл, този продукт не трябва 
да се третира като обикновен битов отпадък. Трябва да бъде занесен в събирателен пункт 
за рециклиране на електрически и електронни устроиства. За повече информация, обърнете
внимание на символите, отбелязани на опаковката или в това упътване. Материалите могат 
да се рециклират в съответствие с техните знаци. Вие ще допринесете за опазването на 
околната среда, ако рециклирате или намерите начин да използвате старите устроиства за 
нови цели. Консултираите се с наи-близкия център за рециклиране или с местните власти.

ВНИМАНИЕ! 
- Внимание: Този продукт не е подходящ за деца на възраст под 3 години. Тои 

съдържа малки части. Опасност от поглъщане и/или задушаване. 
- Запазете опаковката и инструкцията за употреба за бъдещи справки, тъи като може 

да съдържат важна информация. 
- В следствие на технически подобрения, този продукт може да се различава от 

показания на илюстрацията.
- Този продукт изисква 2 батерии LR03 АAA 1.5 V (батериите не са включени в 

комплекта) за всеки от пистолетите и 3 батерии LR6 АA 1.5 V за ОКОТО (не са 
включени в комплекта).

- Батериите трябва да се поставят според правилния поляритет, показан на 
изображението, намиращо се от вътрешна стана на отделението за батерии.

- Изхабените батерии трябва да се изваждат от играчката, защото могат да и нанесат 
повреда.

- Не смесваите стари и нови батерии.  
- Не смесваите различни видове батерии.



- Използваите батерии, които са одобрени от производителя.
- Не зареждаите батерии, които не са предвидени за презареждане.
- Не допускаите късо съединение между клемите на батериите.
- Смяната на батерии трябва да се извършва само от възрастен.
- Изваждаите батериите от отделението, ако играчката няма да се използва за 

продължителен период от време.
- Пазете природата чиста и изхвърляите батериите само на обозначените за тях 

места.
- Преди да започнете зареждането, извадете презареждащите се батерии от 

играчката. 
- Презареждащите се батерии трябва да се зареждат само от възрастен.
- Този продукт функционира по-добре с алкални батерии.
- Прочетете инструкциите преди употреба и ги запазете за бъдещи справки, тъи като 

може да съдържат важна информация. 
- В среда с влияние на радиочестоти, играчката може да даде отклонения от  

нормалното си функциониране, които изчезват с  отстраняването на влиянието. 
- В среда с електростатично електричество, устроиството може да не функционира 

правилно и да се наложи неговото рестартиране.
- Играчката може да не функционира добре, в следствие на проблеми със скоростта на

възпроизвеждане на звука и може да се наложи неиното рестартиране.
- Преди да дадете играчката на детето, моля, отстранете всички скрепителни 

елементи, поставени да я придържат по време на транспортиране (пластмасови 
части, етикети, жици и др.)

СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Възможен проблем Възможно решение
Пистолетът не стреля Не забравяите да заредите пистолета си след всеки 6 изстрела. 

Проверете състоянието на батериите. 
Окото не отчита 
изстрелите

Проверете дали ОКОТО е активирано и в кои режим на игра е (1 
или 2 играчи). Не забравяите, че ОКОТО е уязвимо, когато е 
червено и трябва да използвате синия пистолет, ако играете в 
режим с 1 играч. Накрая проверете батериите в ОКОТО и в 
пистолета, които използвате.

Окото не се движи Натиснете бутоните за активиране (H) и за режим (I) и проверете
състоянието и позицията на батериите. 


