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   CONTINUT
1. Arbaleta
2. Arc metalic cu coarda
3. Surub
4. Placa de fixare
5. Buloane (proiectile)
6. Tinta 
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Produs si distribuit de catre:
BUKI France
22 rue du 33ème Mobiles  -  72000 Le Mans - FRANCE Tél: 
+33 1 46 65 09 92  -  E-mail : daniellevy@bezeqint.net
www.bukifrance.com

Asamblarea trebuie efectuata de un adult si necesita o surubelnita cu varf in cruce, 
care nu este inclusa. 

RO AVERTIZARE! Nu este potrivit pentru copiii cu vârsta sub 36 de luni, din cauza pieselor mici care 
pot fi ingerate. Pericol de sufocare. Activitatea se va desfasura sub supravegherea unui adult. 

Nu vizați ochii sau fața. Nu modificați proiectilul și sistemul de lansare. Nu folosiți niciun alt 
proiectil decât cele furnizate împreună cu jucăriile pentru a evita rănirea.

PĂSTRAȚI AMBALAJUL PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE.  

Culorile și conținutul pot varia ușor.

 
 

Asamblare

Introduceti arcul metalic 
in crestatura de sub 
arbaleta, asigurandu-va 
ca firul (coarda) este 
deasupra arbaletei. 

Intoarceti arbaleta si atasati 
placa de fixare in crestatura 
pentru a mentine arcul in 
pozitie. Introduceti surubul si 
strangeti-l complet pentru a 
atasa ferm arcul la arbaleta. 
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Utilizare 

NTineti scorul!

Trageti arcul. Tineti 
coarda cu doua degete si 
trageti-o in zavor. 
Sistemul de siguranta este 
blocat pana la incarcarea 
unui bulon. 

De asemenea, puteti 
utiliza obiecte de uz 
casnic drept tinta. Nu 
utilizati obiecte fragile. 

Trageti cu 
arbaleta in 
siguranta in 
aer liber!
 

 

Incarcati un bulon. 
Pozitionati proiectilul cu 
vetuza indreptata catre 
exterior. Impingeti pana 
cand face un clic usor. 
Aceasta blocheaza 
proiectilul si activeaza 
zavorul. 

Tintiti si trageti cu 
arbaleta. Stati aproximativ 
la 6 m fata de tinta. 
Pentru a tinti, aliniati 
sectiunile din spatele si din 
fata arbaletei. 
Apasati pe tragaci si 
verificati cate puncte ati 
acumulat. 
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