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■Productaanwijzingen. 
Kies een plaats met ongeveer 3 m vrije ruimte vóór het darbord om het toestel op te hangen. Bevestig het 
dartbord en controleer dat de hoogte vanaf de vloer tot aan het midden van het dartbord 1,73 m is. De 
gooistreep moet zich op 2,37 meter van het dartbord bevinden en denk eraan dat u de 3 AA batterijen moet 
plaatsen. Op dit ogenblik kunt u beginnen te genieten van de leuke spelletjes. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
● Dit dartbord is voorzien van een LCD-display, een scorestem en 26 spelletjes met 185 varianten Er kunnen 

tot 8 spelers spelen.  
● Dit dartbord werkt op 3 AA batterijen. 

Scorebanden                      Scoreregels  
Enkele band                                          score x 1 
Dubbele band                                        score x 2 
Trippele band                                         score x 3 
Buitenste roos                                      25 x 1                      
Binnenste roos                                     25 x 2                     

 
 

■Spelinstellingen  

1、“Game/Power”: Druk op de knop om het spel uit het menu te kiezen; druk tijdens het spelen op de knop om 
het spel te beëindigen en terug te keren naar het begin. 
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2、“Option/Score”: Druk op “optie” om de verschillende spelopties te selecteren, druk op “Score” om de score 
van de speleres op eender welk ogenblik tijdens het spel weer te geven en druk nogmaals op de knop om de 
score van de volgende speler weer te geven. Het spel gaat door als de spelers gedurende 3 seconden niet op de 
knop drukken of op een andere knop drukken. 
3、“Player/Cybermatch/Miss”: Druk voordat u begint te spelen op "Player" om het aantal spelers te selecteren 
en druk op  “Cybermatch” om tegen het toestel te spelen (C1-Professional, C2-Expert, C3-Senior, 
C4-Gevorderd, C5-Beginneling). Druk tijdens het spelen op "Miss" om het aantal resterende darts te 
verminderen als ze buiten zijn gevlogen. 
4、“Handicap/Eliminate”: Druk voordat u begint te spelen op “Handicap” omde moeilijkheidsgraad/opties voor 

de verschillende spelers te selecteren; druk tijdens het spelen op “Eliminate” om de score van de geworpen 
dart te verwijderen. 

5、“Double/Sound on/off”: “Double” kan enkel worden gebruikt bij aftelspelletjes, druk op “sound on/off” om 
het geluid aan of uit te zetten. 
6、“Start/Next”: Druk op deze knop om te beginnen met het spel of om tijdens het spel over te gaan naar de 
volgende speler. 
 

Eigenschappentabel van elk spel 
Nr. Code Menu spel Opties Spelers Handicap 
G01 301 Count Down 301,501,601,701,801,901,999 1~8 √ 
G02 C01 Count Down Team 301,501,601,701,801,901,999 4~8 √ 
G03 CUP Count Up 100~900 1~8 √ 
G04 cri Standard Cricket E00,E20,E25 1~8 √ 
G05 noc No Score Cricket П00,П20,П25 1~8 √ 
G06 CUt Cut Throat Cricket    C00,C20,C25 1~8 √ 
G07 PUP KillerCricket  H00,H20,H25 2~8 √ 
G08 LPc LowPitchCricket    L00,L20,L25 1~8 √ 
G09 

rcL Round Clock 105,110,115,120; 205,210, 
215,220; 305,310,315,320 1~8 √ 

G10 S-o Shoot Out -05,-07,-09～-21 1~8 √ 
G11 SHi Shang Hai 101,105,110,115 1~8 X 
G12 HAL Halve It H12 1~8 X 
G13 HiS High Score   003~014 1~8 X 
G14 orS Over 003,005,007～021 2~8 √ 
G15 Und Under U03,U05,U07～U21 2~8 √ 
G16 biG Big6 b03,b05,b07～B21 2~8 √ 
G17 CL2 Score Color 100,200,300,400,500 1~8 √ 
G18 bc2 Bonus Color 100,200,300,400,500 1~8 √ 
G19 CC2 Correctional Color 100,200,300,400,500 1~8 √ 
G20 ПC2 No Score Color 003,004,005,006,007 2~8 √ 
G21 Fdc Free Dart Color 005,010,015,020 1~8 √ 
G22 S-1 Shooting I －－－ 1~8 X 
G23 S-2 Shooting II －－－ 1~8 X 
G24 S-3 Shooting III －－－ 1~8 X 
G25 S-4 Shooting IV －－－ 1~8 X 
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G26 Got Gotcha 101~901 2~8 √ 

 

Spelregels 
G01  Count Down（301,501,601,701,801,901,999）   
1、Wordt gespeeld door de score van elke dart af te trekken van het beginpunt. De speler die als eerste exact 
nul heeft, wint het spelletje. 
2、Als u 1 haalt of de 0 overschrijdt, wordt dit beschouwd als BUST (fout), keert het scorebord terug naar de 
vorige score en hoort u “incorrect”. 
3、De speler kan tussen de volgende varianten kiezen door op de knop DOUBLE te drukken. 
Double in   Om te beginnen, moet elke speler in de dubbele band gooien. Als niet aan deze voorwaarde 
wordt voldaan, wordt er geen score geteld. 
Double out  Om te winnen, moet de speler in de dubbele band gooien en exact 0 halen. Als u 1 haalt of de 0 
overschrijdt, wordt dit beschouwd als BUST (fout), keert het scorebord terug naar de vorige score en hoort u 
“incorrect”. 
Double in/out  Om te winnen, moet de speler in de dubbele band gooien en exact 0 halen. Als u 1 haalt of de 
0 overschrijdt, wordt dit beschouwd als BUST (fout) en keert het scorebord terug naar de vorige score. 

G02  Count Down Team 
Dit is het teamspel van Count Down, erg populair in de dartsliga's. Er zijn steeds 2 teams en 4 scoreborden 
voor opvolging. Spelers 1 en 3 spelen tegen spelers 2 en 4. Het spel wordt op dezelfde manier gespeeld als 
G01 Count Down. De speler die als eerste exact 0 haalt als score, wint met zijn team het spel. 

G03  Count Up（100,200,300,400,500,600,700,800,900）   
De score van elke speler  neemt bij elke worp toe vanaf 0 tot het gewenste nummer. De eerste speler met de 
hoogste score is de winnaar. 

G04  Standard Cricket (E00,E20,E25)   
1、Er wordt enkel gespeeld met de segmenten 15, 16, 17, 18, 19, 20 en het midden van de roos. 
2、Elk scoresegment is "open" wanneer er twee keer in het segment wordt gegooid.  
Worp in het enkele segment——telt enkel;  
Worp in het dubbele segment——telt dubbel;  
Worp in het trippele segment——telt driedubbel.  
3、E00——De speler kan in eender welk van de segmenten 15, 16, 17, 18, 19, 20 en in de roos gooien. Er is 
geen volgorde. 
E20——De speler moet eerst 3 keer in het nummer 20 gooien, vervolgens doorgaan met 19, 18, 17, 16, 15 en 
de roos in volgorde;  
E25——De speler moet eerst 3 keer in de "roos" gooien en vervolgens doorgaan met 15, 16, 17, 18, 19 en 20 
in volgorde. 
4、Elk scoresegment is open wanneer er 3 keer in het segment wordt gegooid 
5、Elke speler moet proberen drie keer in het segment te gooien om het te "openen" en te scoren. 
6、Voordat de tegenstanders drie keer in een segment hebben gegooid om het te openen, kan de speler in het 
"open" segment blijven gooien om een hogere score te behalen.  
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7、Als alle spelers drie keer in het zelfde segment hebben gegooid, wordt dit "gesloten" en wordt de score 
verhoogd.  
8、Wanneer alle spelers alle segmenten "sluiten", is de speler met de hoogste score de winnaar. 

G05  No score Cricket（П00,П20,П25）  
1、Er wordt enkel gespeeld met de segmenten 15, 16, 17, 18, 19, 20 en het midden van de roos. 
2、Elk scoresegment is "open" wanneer er twee keer in het segment wordt gegooid.  
Worp in het enkele segment——telt enkel;  
Worp in het dubbele segment——telt dubbel;  
Worp in het trippele segment——telt driedubbel.  
3、E00——De speler kan in eender welk van de segmenten 15, 16, 17, 18, 19, 20 en in de roos gooien. Er is 
geen volgorde. 
E20——De speler moet eerst 3 keer in het nummer 20 gooien, vervolgens doorgaan met 19, 18, 17, 16, 15 en 
de roos in volgorde;  
E25——De speler moet eerst 3 keer in de "roos" gooien en vervolgens doorgaan met 15, 16, 17, 18, 19 en 20 
in volgorde. 
4、Elk segment wordt met een punt weergegeven op het scherm. Het scherm licht op wanneer de speler in het 
segment gooit. 
5、De speler die als eerste 3 keer in alle segmenten gooit, is de winnaar. 

G06  Cut Throat Cricket (C00,C20,C25)   
1、Er wordt enkel gespeeld met de segmenten 15, 16, 17, 18, 19, 20 en het midden van de roos. 
2、Elk scoresegment is "open" wanneer er twee keer in het segment wordt gegooid.  
Worp in het enkele segment——telt enkel;  
Worp in het dubbele segment——telt dubbel;  
Worp in het trippele segment——telt driedubbel.  
3、E00——De speler kan in eender welk van de segmenten 15, 16, 17, 18, 19, 20 en in de roos gooien. Er is 
geen volgorde. 
E20——De speler moet eerst 3 keer in het nummer 20 gooien, vervolgens doorgaan met 19, 18, 17, 16, 15 en 
de roos in volgorde;  
E25——De speler moet eerst 3 keer in de "roos" gooien en vervolgens doorgaan met 15, 16, 17, 18, 19 en 20 
in volgorde. 
4、Elk segment wordt met een punt weergegeven op het scherm. Het scherm licht op wanneer de speler in het 
segment gooit. 
5, Elk scoresegment is "open" wanneer er drie keer in wordt gegooid Het segment wordt echter "gesloten" en 
er kan niet meer mee worden gescoord als alle spelers er 3 keer in gooien. De gescoorde punten door de 
huidige speler worden opgeteld bij alle tegenstanders. 
6, Elke speler moet proberen 3 keer in het scoresegment te gooien om het te "openen" en te kunnen scoren. 
7, Voordat de tegenstanders drie keer in het segment gooien om het te openen, kan de speler blijven gooien in 
het "open" segment om de score van zijn tegenstanders te verhogen. 
9, Als alle spelers drie keer in het zelfde segment hebben gegooid, wordt het segment "gesloten" en kan er niet 
meer in worden gescoord. 
10, Wanneer alle spelers alle segmenten "sluiten", is de speler met de laagste score de winnaar. 

G07  Killer Cricket (H00,H20,H25) 
Dit spel  is bijna hetzelfde als "No Cricket Score", met een extra toets. Als er een nummer gesloten is, heeft 
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de speler de kans om de score van een tegenstander te wissen door opnieuw in hetzelfde nummer te gooien. 
Als de tegenstander het nummer echter ook heeft gesloten, wordt de beurt van die speler niet gewist. 
Opmerking: in plaats van een merkteken te doen oplichten, wist elk positief merkteken een merkteken op het 
scherm. De speler die als eerste alle nummers sluit, is de winnaar. 
Voorbeeld: voor het nummer 19 heeft speler 1 een merkteken, speler 2 heeft 2 merkekens en speler 3 heeft het 
nummer 19 gesloten. Speler 4 gooit een trippele 19 en sluit nummer 19 ook. Speler vier gooit opnieuw een 
enkele 19. Speler 1 en 2 verliezen bijgevolg een merkteken van 19 en speler 3 blijft onaangeraakt. Dat betekent 
dat speler 1 en 2 op 19 moeten blijven gooien tot ze het nummer sluiten. 

G08  Low Pitch Cricket (L00,L20,L25) 
Bij deze versie van Cricket  worden de segmenten met de laagste nummers gebruikt. De spelers moet de 
segmenten van 1 tot 6 en de roos sluiten. Dezelfde regels als bij Standaard Cricket zijn van toepassing. 

G09  Round Clock(105,110,115,120 ； 205,210,215,220 ；

305,310,315,320)  
1、(105、110、115 、120 ) betekent dat elk scoresegment geldig is. 

(205、210、215 、220) betekent dat enkel de dubbele segmenten geldig zijn. 
(305、310、315 、320) betekent dat enkel de trippele segmenten geldig zijn. 

2、“5”  De scoresegmenten van 1 tot 5 tellen. 
“10” De scoresegmenten van 1 tot 10 tellen. 
“15” De scoresegmenten van 1 tot 15 tellen. 
“20” De scoresegmenten van 1 tot 20 tellen. 

3, De speler moet de darts in het scoresegment gooien dat wordt aangegeven door het toestel. Als de speler 
raak gooit, wordt het volgende segment aangegeven. De speler die als eerste in alle scoresegmenten gooit, is de 
winnaar. 

G10  Shoot Out (-05,-07,-09,-11,-13,-15,-17,-19,-21)  
1、（-05, -07, -09, -11, -13, -15, -17, -19, -21）betekent de oorspronkelijke punten van elke speler. 
2、Het toestel geeft willekeurig een segment aan om in te gooien.  
3、De speler moet binnen de 10 seconden raak gooien in het segment. Als er in het segment wordt gegooid, 
geeft het toestel "JA" of "NEE" aan. Als er in enkel, dubbel of trippel van het aangegeven scoresegment wordt 
gegooid, vermindert het toestel het totaal met één punt. 
4、De speler die als eerste 0 haalt, is de winnaar.  

G11  ShangHai (101,105,110,115)  
1、101——Er moet in de segmenten van 1 tot 20 en in de roos worden gegooid, in volgorde.   
105—— Er moet in de segmenten van 5 tot 20 en in de roos worden gegooid, in volgorde.   
110—— Er moet in de segmenten van 10 tot 20 en in de roos worden gegooid, in volgorde.   
115—— Er moet in de segmenten van 15 tot 20 en in de roos worden gegooid, in volgorde.   
2、Elke speler mag slechts één dart per nummersegment gooien. Als er raak wordt gegooid, telt het nummer als 
score. Zo niet, is er geen score. Als het segmentnummer wordt overgeslagen of er niet wordt gegooid, kan het 
nummer niet meer opnieuw worden gegooid. 
3, Als er wordt geëindigd door in de roos te gooien, is de speler met de hoogste score de winnaar. 
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G12  Halve It (H12) 
Het spel is zoals Jeopardy spelen. Als er met drie worpen niet raak wordt gegooid, verliest de speler zijn score. 
Iedereen begint het spel door naar het nummer 12 te gooien, vervolgens naar 13, 14, eender welke Dubbele, 15, 
16, 17, eender welke Trippele, 18, 19, 20 en de roos. Elke speler gooit drie darts naar hetzelfde nummer en 
gaat vervolgens door naar het volgende nummer in de volgende ronde. Een worp in dubbel of trippel 
verdubbelt of verdrievoudigt de punten. Als een speler in een ronde niet drie keer in een specifiek doel gooit, 
verliest hij de helft van zijn score. Bijvoobeeld: Als een speler een opgetelde score van 76 heeft na twee rondes 
en vervolgens niet met alle darts raak gooit in het volgende nummer, wordt de score van de speler gehalveerd 
tot 38. De speler met de meeste punten op het einde van het spel wint.  

G13  High Score（003, 005……014）  
1、Alle segmenten zijn geldig. 
2, (003 004 ... 014) betekent de toegekende beurten per speler. Elke beurt telt drie darts. 
3, Enkel scoresegment: score X 1 
Dubbel scoresegment: score  X 2 
Scoresegment score X 3 
4, als de toegewezen beurten gedaan zijn, is de speler met de hoogste score de winnaar. 

G14  Legs Over (003,005,007,009,011,013,015,017,019,021）  
 1, (003, 005, 007, 009, 011, 013, 015, 017, 019, 021) betekent de oorspronkelijke punten van de speler. 
In het begin geeft het toestel een referentiepunt aan voor de eerste speler. 
2, elke speler moet proberen hoger te scoren dan de vorige speler. Wanneer een speler niet beter doet dan de 
som van de drie darts van de vorige speler, verliest hij een punt. 
3, als een speler zijn darts niet gooit maar rechtstreeks op de knop Start drukt, verliest hij ook een punt. 
4, Als de score van een speler nul is, verliest hij. 
5, Als er maar één speler overblijft, is het spel gedaan en is die speler de winnaar. 
6, Dit spel kan met meer dan twee spelers worden gespeeld. 

G15  Legs Under (U03,U05,U07,U09,U11,U13,U15,U17,U19,U21) 
1、(U03, U05, U07, U09, U11, U13, U15, U17, U19, U21) ) betekent de oorspronkelijke punten van de speler. 
In het begin geeft het toestel een referentiepunt aan voor de eerste speler. 
2, Elke speler moet proberen lager te scoren dan de vorige speler. Als een speler hoger scoort dan de som van 
de drie darts van de vorige speler, verliest hij een punt. 
3, als een speler zijn darts niet gooit maar rechtstreeks op de knop Start drukt, verliest hij ook een punt. 
4, Als de score van een speler nul is, verliest hij. 
5, Als er maar één speler overblijft, is het spel gedaan en is die speler de winnaar. 
6, Dit spel kan met meer dan twee spelers worden gespeeld.  

G16  Big6 (b03,b05,b07,b09,b11,b13,b15,b17,b19,b21) 
De speler moet proberen de mogelijkheid te krijgen om het doel van de volgende speler te kiezen door het 
record van de vorige speler te halen. Wanneer het spel begint, is de enkele 6 het eerste doel. De speler moet 
met drie worpen raak gooien. Als dat lukt met de eerste of tweede worp, heeft de speler de mogelijkheid om 
het volgende doel te kiezen met de volgende worp. De enkele, dubbele en trippele segmenten worden 
beschouwd als verschillende doelen. De strategie bestaat erin het moeilijkste doel voor de tegenstanders te 
keizen, zoals "trippel 20" of "dubbele roos". De laatste speler met een leven, is de winnaar. 
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G17  Score Color (100,200,300,400,500)  
Om met dit spel te beginnen, moet elke speler een dart gooien om te bepalen met welke kleur elke speler gaat 
spelen. Als de spelers met een dart in de roos gooien, moeten ze opnieuw gooien om de kleur te bepalen. 
Vervolgens moeten de spelers proberen in hun kleur te gooien om de totale score te halen die wordt bepaald in 
de spelopties aan het begin van dit spel: 100, 200, 300, 400, 500. Als een speler een dart in de kleur van een 
tegenstander gooit, telt de worp niet. De roos telt mee voor de totale score. De eerste speler die de eindscore 
haalt, wint het spel. 

G18  Bonus Color (100,200,300,400,500)  
Dit spel wordt gespeeld volgens dezelfde regels als "Color Score", met de volgende uitzondering: Als een 
speler een dart in de kleur van een tegenstander gooit, krijgt deze de punten en worden ze bijgeteld bij zijn 
totale score. 

G19  Correctional Color (100,200,300,400,500)  
Dit spel wordt gespeeld volgens dezelfde regels als "Color Score", met de volgende uitzondering: Als een 
speler een dart in de kleur van een tegenstander gooit, worden de punten afgetrokken van het totaal van deze 
speler. 

G20  No Score Color (003,004,005,006,007)  
Dit spel wordt gespeeld volgens dezelfde regels als "Color Score", met de volgende uitzondering: Elke speler 
moet proberen in zijn doelkleur te gooien om een punt te scoren. De totale score moet worden bepaald en 
ingesteld in de spelopties aan het begin van het spel: 003, 004, 005, 006 of 007. Als een speler een dart in de 
kleur van een tegenstander gooit, wordt er een punt van de totale score van de speler afgetrokken en verliest de 
speler zijn beurt. De roos telt mee voor de totale score. De winnaar is de enige die score overhoudt. 

G21  Free Dart Color (005,010,015,020)  
Dit spel wordt gespeeld volgens dezelfde regels als "Color Score", met de volgende uitzondering: Elke speler 
moet proberen in zijn doelkleur te gooien om de hoogst mogelijke score te halen. Het totale aantal gegooide 
darts moet worden bepaald en ingesteld in de spelopties aan het begin van het spel: 005, 010, 015 of 020. Als 
een speler een dart in de kleur van een tegenstander gooit, telt dit niet mee voor de totale score. De roos telt 
mee voor de totale score. De speler met de hoogste score nadat alle darts zijn gegooid, is de winnaar. 

G22  Shooting Ⅰ   
Bij dit spel gooit elke speler drie darts per ronde. De speler met de hoogste score wint de ronde en krijgt een 
punt. De eerste speler met 7 punten wint het spel. 

G23  Shooting Ⅱ  
Dit spel is hetzelfde als Shooting I, met het verschil dat enkel de darts in de segmenten 16 tot 20 en de roos 
meetellen voor de score. De eerste speler met 7 punten wint het spel. 

G24  Shooting Ⅲ    
Dit spel is hetzelfde als Shooting I. De eerste speler die 4 punten haalt, wint het spel, of het spel duurt 7 rondes 
en de speler met de meeste punten wint. 
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G25  Shooting  Ⅳ  
Dit spel is hetzelfde als Shooting III. Het verschil is dat enkel de darts in de segmenten 16 tot 20 en de roos 
meetellen voor de score. De eerste speler die 4 punten haalt, wint het spel, of het spel duurt 7 rondes en de 
speler met de meeste punten wint. 

G26  Gotcha (101,201,301,401, 501,601,701,801,901) 
1、 (101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901) zijn de punten die elke speler exact moet halen. 
2、 Elke speler begint met 0 punten. De score van elk segment waarin wordt gegooid, wordt opgeteld. De 
eerste speler die exact de gespecificeerde score haalt, is de winnaar. Als een speler in één beurt de score 
overschrijdt, wordt deze score niet meegeteld en moet de speler wachten op zijn volgende beurt. 
3、 De spelers kunnen andere spelers bombarderen en hun score tot 0 herleiden. Dit is het geval als een speler 
in één beurt de score van een andere evenaart met eender welke gegooide dart. 
  


