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CZ
LOVEC HRDINA

Návod k použití

Gratulujeme k nákupu a  děkujeme  Vám za důvěru. Nákup tohoto  výrobku byla  skvělá  volba. 
Před použitím si, prosím, přečtěte návod k použití a uchovejte ho pro pozdější nahlédnutí. 
Zajistíte si tak co možná nejdelší a nejefektivnější používání tohoto výrobku.

Instalace
1.  Hru rozbalte a vložte požadovaný typ a počet napájecích baterií do pušky (4 x AA 1,5 V) 

i do infračerveného snímače (4 x AAA 1,5 V), 
viz. obr. č. 1. Před vložením baterií se ujistěte, 
že výrobek je vypnutý. Dbejte na správnou 
polaritu. Doporučujeme používat kvalitní 
alkalické baterie. Kryty bateriových pouzder 
nasaďte zpět a utáhněte šroubky.

2.  Do zásuvky Vaší televize zapojte CINCH konektory (AV kabel který je 
vyveden z pažby) viz. obr. 2.

3.   Ujistěte se, že jste konektor zapojili podle barevného označení. 
4. Zapněte televizi a nastavte ji na AV (video) režim. 
5.  Položte infračervený snímač na horní hranu televize, cca doprostřed 

(viz. obr. 3). Ujistěte se, že infračervený snímač nemůže spadnout. 
5. Zapněte zbraň i infračervený snímač a hra může začít. Popis ovláda-
cích prvků viz. obr. 4.

Ovládání

Zbraň: 
On/Off: zapnout/vypnout
Menu: zpět k hlavní nabídce
Automatické nabíjení: Zapnuto/vypnuto
Spoušť: Pro vystřelení, popř. posun v menu zmáčkněte spoušť
Nabíjení: Nabíjení: Nabíjení kulek pohybem nabíječe (při vypnutí automatického
nabíjení) je třeba provést vždy po vystřílení obsahu zásobníku.
Infračervený snímač
On/Off: Zapnout/vypnout

Důležité !!!

Před každou hrou proveďte kalibraci podle  instrukcí uvedených na obrazovce (správně zamířit 
a vystřelit na terčíky, které se postupně objeví v levém horním a pravém dolním rohu obrazovky.

obr.: 1
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IR senzor

obr.: 2

obr.: 3

obr.: 4

MYŚLIWY BOHATER- HUNTING HERO
Instrukcja obsługi

Gratulujemy udanej transakcji i dziękujemy za okazanie zaufania.  
Zakup tego produktu to doskonały wybór.
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z 
niej skorzystać w dowolnym momencie.
Pozwoli to na jak najdłuższe i najefektywniejsze użytkowanie tego wyrobu.
Uruchomienie
1. Rozpakuj zabawkę i włóż wymaganą ilość baterii odpowiedniego  

typu do strzelby (4xAA 1,5 V) i do detektora podczerwieni  
(4xAAA 1,5 V), zob. rys. 1. Przed włożeniem baterii  
upewnij się, że zabawka jest wyłączona.  
Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.  
Zalecamy używanie najwyższej jakości baterii  
alkalicznych. Załóż z powrotem pokrywy komór  
baterii i przykręć je śrubkami.

2. Do gniazda telewizora podłącz wtyczki CINCH  
(kabel AV wyprowadzony z kolby) (zob. rys. 2).

3. Zwróć uwagę na to, żeby wtyczki podłączyć zgodnie z kolorystyką.
4. Włącz telewizor i ustaw go w trybie AV (wideo).
5. Połóż detektor podczerwieni na górną krawędź telewizora mniej  

więcej na środku (zob. rys. 3). Upewnij się, czy detektor 
jest stabilnie posadowiony.

6. Po załączeniu strzelby i detektora możesz rozpocząć grę. Opis  
zasad sterowania (zob. rys. 4).

Sterowanie

rys. 1

rys. 2

rys. 3

strzelba

detektor podczerwieni IR

Strzelba:
On/Off: załączona/wyłączona
Menu: powrót do głównego menu
Automatyczne przeładowywanie: załączone/wyłączone
Spust: Aby oddać strzał, ewentualnie poruszać się po menu należy nacisnąć spust.
Przeładowywanie: Ładowanie pocisków przez przeładowanie (przy wyłączonym 
automacie) należy wykonać zawsze po wystrzeleniu zawartości magazynka.

Detektor podczerwieni
On/Off: załączony/wyłączony

Ważne !!!
Każdorazowo przed rozpoczęciem gry należy dokonać kalibracji zgodnie z instrukcjami 
wyświetlanymi na ekranie (wycelować i wystrzelić do tarcz, które kolejno pojawiają  
się w lewym górnym i prawym dolnym rogu ekranu).

przeładowywanie

automatyczne 
przeładowywanie 

ON/OFF
wyłącznik 

główny
spust menu

rys. 4
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Výběr místa lovu (volbu provedete střelbou do příslušné ikony na obrazovce) (obr. 6)
Výběr počtu hráčů, 1 až 4 (volbu provedete střelbou do příslušné ikony na obrazovce) (obr. 7)
Pozn. : U hry HUNTING ADVENTUR lze ještě nastavit i obtížnost hry 1 až 3
Kroky v menu a jejich pořadí od spuštění až po hru:
Spuštění – Kalibrace – Výběr hry – Výběr místa lovu – Výběr počtu hráčů – Nastavení obtížnosti
(jen u hry HUNTING ADVENTUR !!!) – Instrukce pro ovládání pušky – Zobrazení efektivních míst 
zásahu – Zobrazení co je zakázáno ve hře lovit – Načítání – Spuštěn hry.
Pozn.: v menu se pohybujete buď střelbou do ikon nebo jen stiskem spouště

Krátké hry
V tzv. krátkých hrách nelze nastavovat počet hráčů ani obtížnost, jejich ovládání je intuitivní a 
není třeba žádný návod. Principem je zasahování určených cílů které jsou pro každou hru jiné. 
Krátkých her je celkem dvacet seznam viz. níže.

Varování 
Před vložením baterií se ujistěte, že výrobek je vypnutý.
Při vkládání baterií dbejte na polaritu.
Baterie, které nejsou dobíjecí, nedobíjejte. 
Dobíjecí baterie před dobíjením vyndejte z výrobku.
Dobíjení baterií lze provádět pouze pod dohledem dospělé osoby.
Nemíchejte různé typy baterií ani staré a nové baterie. 
Používejte pouze baterie stejného typu. 
Vybité baterie z výrobku vyndejte. 
Nezkratujte svorku baterie. 
Vybité baterie řádně zlikvidujte. 
Tato hračka je nevhodná pro děti mladší 3 let. 
Než dáte hračku dětem, odstraňte všechny obaly. 
Návod uchovejte pro pozdější nahlédnutí, obsahuje důležité informace.
Výrobek sami neopravujte ani nevyměňujte jeho součástky.
Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
Výrobek může přestat fungovat, objeví-li se rušivé rádiové vlnění. Jakmile vlnění přestane, 
výrobek začne normálně fungovat.  
Montáž, nastavení, připojení k televizi a výměnu baterií může provádět pouze dospělá osoba.
V prostředí s elektrickým výbojem může výrobek přestat fungovat. 

obr.: 5 obr.: 6 obr.: 7

1) Prásk do krtka
2) Lov kachen
3) Lov hus
4) Krmič v nebi
5) Válka králíků
6) Tatínkova veranda

7) Noc hrůzy
8) Střelba na žáby
9) Lovec odměn
10) Invaze UFO
11) Nejlepší střelec
12) Trap (střelba)

13) Zachraňte koláčky
14) Ostřelovač
15) Střílení na poli
16) Brutální hospoda
17) Prašť kojota
18) Tucet jelenů

19) Ohnivé koule
20)  Ledové kostky 

a tučňáci

Opis gry głównej
A) Gra, w której liczy się celność strzału (menu HUNTING COMPETITION)
(1) Czas polowania (strzelania) zmienia się w zależności od skuteczności (dokładności) 

Twoich strzałów - im celniej strzelasz tym czas polowania jest dłuższy, co daje możliwość 
zdobycia większej ilości punktów.

(2) Zadaniem myśliwego jest wyeliminowanie celu jednym strzałem, ale tylko w przypadku, 
gdy zostanie trafiony w kluczowe miejsce (miejsca kluczowe pojawią się przed
rozpoczęciem gry).

(3) W przypadku trafień poza miejsca kluczowe, do zabicia zwierzyny potrzebne są 3 strzały.
(4) Myśliwy może strzelać tylko do zwierzyny łownej.
(5) Jeżeli myśliwy omyłkowo zastrzeli sarnę, jelonka lub inne zabronione zwierzę 

(odpowiednie informacje pojawią się przed rozpoczęciem gry), zdobyte punkty  
są nieważne.

(6) W tej grze nie można wybierać poziomu trudności.

B) Gra na stały czas (menu HUNTING ADVENTURE)
(1) Gracze mogą polować (strzelać) tylko przez wyznaczony czas (60 sekund), upływający 

czas jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu.
(2) Zadaniem myśliwego jest wyeliminowanie celu jednym strzałem, ale tylko w przypadku, 

gdy zostanie trafiony w kluczowe miejsce (miejsca kluczowe pojawią się przed
rozpoczęciem gry).

(3) W przypadku trafień poza miejsca kluczowe, do zabicia zwierzyny potrzebne są 3 strzały.
(4) Myśliwy może strzelać tylko do zwierzyny łownej.
Jeżeli myśliwy omyłkowo zastrzeli zabronione zwierzę (odpowiednie informacje pojawią  

się przed rozpoczęciem gry), gra zostanie zakończona (brak amunicji i czasu).
(6) W tej grze dostępne jest menu z 3 poziomami trudności.

Wygrana
(1) Zdobywca największej ilości punktów zostaje myśliwym bohaterem.
(2) Jeżeli celność strzałów gracza jest wysoka, zyskuje on miano strzelca wyborowego.
(3) Po zakończeniu gry pojawi się na ekranie efektywność strzałów w procentach. Jeżeli 

gracz został myśliwym bohaterem i strzelcem wyborowym, osiągnął najwyższy możliwy 
poziom.

Siła rażenia
Dobry czas (szybkostrzelność) może zwiększyć siłę rażenia strzałów. Gracz może zabić 
dowolną zwierzynę pojedynczym strzałem nawet wtedy, gdy nie trafi w miejsce kluczowe.

Zasady przyznawania punktów
1. Przed rozpoczęciem gry B (HUNTING ADVENTURE) gracz wybiera poziom trudności.
2. Pozycja w rankingu, wynik i skuteczność strzałów wyświetlą się na ekranie  

po zakończeniu gry.
3. Im większą ilość zwierzyny łownej upolujesz, tym wyższy będzie Twój wynik.  

Za ustrzelenie małych zwierząt również otrzymujesz punkty z tym, że mniejszą ilość.
4. Im mniej pocisków wystrzelisz, tym jesteś skuteczniejszy.

MENU GŁÓWNE
Wybór gry (wyboru w przód i w tył dokonuje się strzelając w odpowiednie strzałki).  
Można wybrać grę główną:
A HUNTING COMPETITION
B HUNTING ADVENTURE (rys. 5) lub podmenu krótkich gier,  
których jest 20 (wykaz możesz zobaczyć poniżej).
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Výběr místa lovu (volbu provedete střelbou do příslušné ikony na obrazovce) (obr. 6)
Výběr počtu hráčů, 1 až 4 (volbu provedete střelbou do příslušné ikony na obrazovce) (obr. 7)
Pozn. : U hry HUNTING ADVENTUR lze ještě nastavit i obtížnost hry 1 až 3
Kroky v menu a jejich pořadí od spuštění až po hru:
Spuštění – Kalibrace – Výběr hry – Výběr místa lovu – Výběr počtu hráčů – Nastavení obtížnosti
(jen u hry HUNTING ADVENTUR !!!) – Instrukce pro ovládání pušky – Zobrazení efektivních míst 
zásahu – Zobrazení co je zakázáno ve hře lovit – Načítání – Spuštěn hry.
Pozn.: v menu se pohybujete buď střelbou do ikon nebo jen stiskem spouště

Krátké hry
V tzv. krátkých hrách nelze nastavovat počet hráčů ani obtížnost, jejich ovládání je intuitivní a 
není třeba žádný návod. Principem je zasahování určených cílů které jsou pro každou hru jiné. 
Krátkých her je celkem dvacet seznam viz. níže.

Varování 
Před vložením baterií se ujistěte, že výrobek je vypnutý.
Při vkládání baterií dbejte na polaritu.
Baterie, které nejsou dobíjecí, nedobíjejte. 
Dobíjecí baterie před dobíjením vyndejte z výrobku.
Dobíjení baterií lze provádět pouze pod dohledem dospělé osoby.
Nemíchejte různé typy baterií ani staré a nové baterie. 
Používejte pouze baterie stejného typu. 
Vybité baterie z výrobku vyndejte. 
Nezkratujte svorku baterie. 
Vybité baterie řádně zlikvidujte. 
Tato hračka je nevhodná pro děti mladší 3 let. 
Než dáte hračku dětem, odstraňte všechny obaly. 
Návod uchovejte pro pozdější nahlédnutí, obsahuje důležité informace.
Výrobek sami neopravujte ani nevyměňujte jeho součástky.
Výrobek nevystavujte přímému slunečnímu svitu.
Výrobek může přestat fungovat, objeví-li se rušivé rádiové vlnění. Jakmile vlnění přestane, 
výrobek začne normálně fungovat.  
Montáž, nastavení, připojení k televizi a výměnu baterií může provádět pouze dospělá osoba.
V prostředí s elektrickým výbojem může výrobek přestat fungovat. 

obr.: 5 obr.: 6 obr.: 7

1) Prásk do krtka
2) Lov kachen
3) Lov hus
4) Krmič v nebi
5) Válka králíků
6) Tatínkova veranda

7) Noc hrůzy
8) Střelba na žáby
9) Lovec odměn
10) Invaze UFO
11) Nejlepší střelec
12) Trap (střelba)

13) Zachraňte koláčky
14) Ostřelovač
15) Střílení na poli
16) Brutální hospoda
17) Prašť kojota
18) Tucet jelenů

19) Ohnivé koule
20)  Ledové kostky 

a tučňáci

Wybór miejsca polowania (wyboru dokonuje się strzelając w odpowiednią ikonę  
na ekranie) (rys. 6).
Wybór ilości graczy, 1 do 4 (wyboru dokonuje się strzelając w odpowiednią ikonę  
na ekranie) (rys. 7).
Informacja: W grze HUNTING ADVENTUR można dodatkowo wybrać poziom trudności gry 1 do 3.
Poruszanie się po menu i ich kolejność od załączenia zabawki do rozpoczęcia gry:
Start – Kalibracja – Wybór gry – Wybór miejsca polowania – Wybór ilości graczy – Wybór 
poziomu trudności (tylko w grze HUNTING ADVENTUR !!!) - Instrukcja posługiwania 
się strzelbą – Wyświetlenie miejsc kluczowych dla strzału – Informacje o zwierzętach 
chronionych – Ładowanie - Uruchomienie gry.
Wskazówka: po menu można poruszać się strzelając w odpowiednią ikonę lub naciskając 
spust.
Krótkie gry
W tzw. krótkich grach nie można wybierać ilości graczy oraz poziomu trudności, zasady gier 
są intuicyjne i nie wymagają wyjaśnienia. Zadaniem gracza jest strzelanie do wyznaczonych 
celów, innych w każdej grze.
Krótkich gier jest łącznie 20, a oto ich wykaz:
1) Rzut w kreta   7) Noc grozy   13) Ochroń ciasteczka     19) Kule ogniowe
2) Polowania na kaczki  8) Strzelnie do żab   14) Snajper            20) Kostki lodowe 
3) Polowanie na gęsi  9) Łowca nagród   15) Strzelanie w polu i pingwiny
4) Karmik w niebie   10) Inwazja UFO   16) Brutalna karczma
5) Walka królików   11) Najlepszy strzelec  17) Uderz kojota
6) Weranda tatusia   12) Pułapka (strzelanka)  18) Tuzin jeleni

Ostrzeżenia
Przed włożeniem baterii upewnij się, że wyrób jest wyłączony.
Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.
Nie wolno ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.
Baterie akumulatorki należy przed ładowaniem wyjąć z wyrobu.
Baterie mogą być ładowane tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
Nie wolno mieszać ze sobą różnych typów baterii oraz starych z nowymi.
Używaj tylko baterii tego samego typu.
Wyczerpane baterie należy wyjąć z wyrobu.
Nie wolno zwierać biegunów baterii.
Wyczerpane baterie należy poddać odpowiedniej utylizacji.
Zabawka nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku do lat 3.
Przed oddaniem gry dzieciom należy usunąć wszystkie opakowania.
Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie, 
ponieważ zawiera ważne informacje.
Nie wolno samemu naprawiać wyrobu ani wymieniać jego części składowych.
Nie wolno wystawiać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Wyrób może przestać działać w przypadku, gdy w otoczeniu pojawią się zakłócające fale 
radiowe. Po ustaniu zakłóceń wyrób będzie działał prawidłowo.
Montażu, kalibracji, podłączenia do telewizora i wymiany baterii może dokonać tylko osoba 
dorosła.
W otoczeniu, w którym mogą pojawiać się wyładowania elektryczne, wyrób może przestać działać.

rys. 5 rys. 6 rys. 7
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Informacje
Wyrób ten nie emituje niebezpiecznego promieniowania.
Uwaga: Wyrób ten został skonstruowany i testowany tak, aby spełniał wymagania dla 
urządzeń cyfrowych klasy B w zgodności z przepisami FCC Wymagania te mają na celu 
zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwym promieniowaniem emitowanym 
przez urządzenia zainstalowane w mieszkaniu.
Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji produktów
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest 
nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej 
utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie 
przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze  
i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. 
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki 
odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać 
nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce 
zapewniające odpowiedni ich recykling.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z punktem 
serwisowym. Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej 
instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie  
lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje
- naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego normalnego 

użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją wyrobu (np. czyszczenie, 

wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, 

zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem wyrobu, zderzeniem z nim, 

uderzeniem w niego itp.
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z wyrobem, przeciążania, 

używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku 
nieprawidłowego zabezpieczenia przedmiotu podczas transportu odpowiada  
jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji 
obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

PL -4-


