Käyttöohjeet: Game Changer HTM-01
Hyvä asiakas,tutustuthan huolellisesti käyttöohjeisiin ennen Game Changerin käyttöä. Säilytä käyttöohjeet
myöhempää käyttöä varten ja anna ne uudelle omistajalle, jos Game Changer vaihtaa omistajaa. Game
Changer on harjoituslaite, jonka tarkoitus on kehittää jääkiekkoilijan mailankäsittelytaitoja. Laitteen avulla
mailankäsittelytaitosi kehittyvät dramaattisesti ja nopeasti!

1 | Pakkauksen sisältö

3 | Varoitukset

Ole huolellinen avatessasi Game Changerin
pakkausta: varmista, että se sisältää kaikki osat
ja että ne ovat ehjiä.

Lue seuraavat varoitukset erittäin huolellisesti!

Game Changerin pakkaus sisältää seuraavat osat:
1
2
3
4
5
6
7
8

Pelilauta, 170 cm x 83 cm
Metallitangot
Ruuvit
iPuck -kiekko
Silikoninauhat
Liukuspray 30 ml
Virtajohto ja adapteri
Ohjeet

x1
x2
x4
x1
x2
x1
x1
x1

TÄRKEÄÄ: Älä käytä Game Changeria, jos siitä puuttuu osia
tai jokin osa on viallinen. Ota siinä tapauksessa heti yhteyttä
jälleenmyyjään.

TÄRKEÄÄ: Käytä laitteessa vain Game Changerin omia
iPuck -kiekkoja. Peli ei toimi muilla kiekoilla. Jos Game
Changeria yritetään pelata muiden valmistajien kiekoilla, se
voi vaurioittaa laitetta.

2 | Tekniset tiedot
Game Changerin mitat
Pelilaudan paino
i-Puckin paino

_170 cm x 83 cm
7,6 kg
165 g

Adapteri
Syöttöjännite
Antojännite

100 - 240 V ~ 50/60 Hz
5 V - 1000mA

Suojausluokka II
Virrankulutus käytön aikana_____2,5 W/h
Virrankulutus valmiustilassa 0,5 W/h
TÄRKEÄÄ: Jos tuotetta käytetään ympäristössä, jossa
esiintyy nopeiden transienttien (electrical fast transient, EFT)
aiheuttamia häiriöitä, ilmenee automaattista laskentaa, mikä
on normaalia eikä vaikuta laitteen muihin toimintoihin tai
laitteen muuhun käyttökokemukseen.

VAROITUS: SAATTAA LAUKAISTA
EPILEPTISEN KOHTAUKSEN
Pelaa aina hyvin valaistussa tilassa ja pidä
vähintään 15 minuutin tauko jokaista pelattua
tuntia kohden. Lopeta pelaaminen heti, jos koet
huimausta, pahoinvointia, väsymystä tai päänsärkyä. Jotkut ihmiset saattavat saada epileptisen
kohtauksen altistuessaan tietyille visuaalisille
ärsykkeille, mukaan lukien vilkkuvat valot tai
kuviot. Ennen kuin käytät tätä laitetta, ota yhteyttä
lääkäriisi, jos sinulla tai jollakulla perheenjäsenelläsi on epilepsia. Lopeta pelin katselu heti
ja ota yhteys lääkäriin, jos havaitset jonkin
seuraavista oireista:
Kohtauksiin voi liittyä erilaisia oireita, mukaan
lukien huimaus, näön muutokset, silmien tai
kasvojen nykiminen, käsivarsien tai jalkojen
nykiminen tai tärinä, hämmentyneisyys, sekavuus
tai hetkellinen tietoisuuden menetys. Kohtaukset
voivat myös aiheuttaa tajunnan menetyksen tai
kouristuksia, jotka puolestaan voivat johtaa
loukkaantumiseen henkilön kaatuessa tai osuessa
läheisiin esineisiin.
Vanhempien tulisi tarkkailla pelaamista tai kysyä
lapsiltaan yllä mainituista oireista. Nämä kohtaukset
ovat todennäköisempiä lapsilla kuin aikuisilla.
VAROITUS: TULIPALON, VAMMOJEN TAI
SÄHKÖISKUN VAARA
Game Changer on sähkölaite, joten sitä tulee
käsitellä erittäin huolellisesti. Älä koskaan koske
sähköpistokkeeseen jääkiekkomailalla. Nykyaikaiset jääkiekkomailat valmistetaan
hiilikuidusta, joka johtaa sähköä erittäin hyvin.
VAROITUS: KÄYTTÖ VAIN AIKUISTEN
VALVONNASSA, AIKUISEN TULEE KOOTA
LAITE
VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN ASTU GAME
CHANGERIN PÄÄLLE
Lauta voi rikkoutua tai saatat liukastua!
VAROITUS: EI SOVELLU ALLE 3-VUOTIAILLE
LAPSILLE
Silikoninauhat ja pienet osat aiheuttavat
tukehtumisvaaran.

4 | Käyttötarkoitus
Lue seuraava osio erittäin huolellisesti!
Game Changer on harjoituslaite, jonka tarkoitus on
kehittää jääkiekkoilijan mailankäsittelytaitoja. Game
Changeria käyttäessäsi seiso noin 30 cm päässä
laudasta. Älä koskaan astu Game Changerin
päälle!
iPuck -kiekkoa ei saa laukaista kovaa Game
Changeria käytettäessä. Koska iPuck -kiekko
painaa saman verran kuin oikea kiekko, sen osuma
voi aiheuttaa vakavia tai hengenvaarallisia
vammoja tai vaurioittaa omaisuutta.
Game Changer on tarkoitettu vain yksityiseen
käyttöön sisätiloissa, eikä sitä saa käyttää ulkona
tai kaupallisiin tarkoituksiin.
Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää Game
Changer-peliä. Muutoinkin Game Changer on
tarkoitettu käytettäväksi aikuisten valvonnassa.
Game Changer ei sovellu sellaisten henkilöiden tai
lasten käytettäväksi, joilla on fyysisiä, sensorisia tai
henkisiin kykyihin kohdistuvia rajoitteita, tai joilla ei
ole tarvittavaa osaamista tai tietoja, paitsi jos
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö
valvoo käyttöä.
Pakkausmateriaaleilla ei saa leikkiä! Huolehdi siitä,
että kaikki pakkausmateriaalit poistetaan ja
hävitetään tai säilytetään lasten ulottumattomissa.
Vaurioiden ehkäisy:
Älä altista Game Changeria kosteudelle tai
nesteille. Älä sijoita nesteitä sisältäviä astioita
Game Changerin päälle tai lähelle.
Älä käytä kiekon käsittelyssä liikaa voimaa, jotta
se ei aiheuta vaaraa Game Changerin lähellä
oleville ihmisille tai omaisuudelle.
Adapteriin liittyvät varoitukset:
VAROITUS: LAITE SAATTAA LÄMMETÄ
KÄYTÖN AIKANA.
Käytä adapteria vain Game Changerin kanssa.
Jos jokin osa rikkoutuu, käytä vain alkuperäisiä
osia.
Irrota aina adapteri pistorasiasta, ennen kuin irrotat
adapterin Game Changerin liittimestä.
Adapteria saa käyttää vain kuivissa sisätiloissa.
Adapteria ei saa altistaa nesteille tai kosteudelle.
Jos adapterin kotelo tai virtajohto vaurioituu, älä
käytä adapteria.
Irrota adapteri pistorasiasta, jos laitetta ei ole
tarkoitus käyttää pitkään aikaan.
Älä koskaan aiheuta oikosulkua adapterin johtoon.
Adapterista lähtevää virtajohtoa ei voi vaihtaa. Jos
johto vaurioituu, älä käytä adapteria!
Älä peitä adapteria. Ilman tulee voida liikkua
adapterin ympärillä, jotta se ei kuumene.
Pistorasian tulee olla Game Changerin lähellä ja
helposti saavutettavissa.
Älä sijoita Game Changeria liian lähelle
sähkömoottoria tai mikroaaltouunia.

5 | Kaikki käytetyt symbolit
CE-merkintä
Vakuutus siitä, että Game Changer
täyttää siihen sovellettavien Euroopan
unionin direktiivien vaatimukset.
Lue huolellisesti laitteen mukana
toimitetut ohjeet koskien kokoamista ja
laitteen käyttötarkoitusta ennen
ensimmäistä käyttökertaa.
Geprüfte Sicherheit -merkki: Adapterin
turvallisuus tarkastettu, tyyppi
BYX-0501000E
Suojausluokka II

VAROITUS: NOUDATA
TURVALLISUUSOHJEITA
HUOLELLISESTI

Sähkölaite: Älä hävitä kotitalousjätteenä.

6 | Game Changerin kokoaminen
1. Valitse paikka, jossa Game Changerin ympärillä on
riittävästi tilaa liikkua. Jätä myös alustan taakse tilaa.
Älä aseta Game Changeria seinää, huonekalua tai
muuta esinettä / rakennelmaa vasten.
2. Varmista, ettei Game Changerin lähellä ole
särkyviä esineitä.
3. Liitä Game Changerin puolikkaat toisiinsa kuin palapelin palat. Parhaan pelikokemuksen varmistamiseksi
liitoskohdan tulee olla sileä.
4. Kiinnitä kumpaankin metallitankoon kaksi ruuvia ja
varmista, että ne ovat tukevasti paikallaan. Aseta
sitten metallitangot Game Changerin lyhyiden
sivujen alle siten, että ruuvit osuvat valmiiksi
porattuihin reikiin.
5. Venytä sitten silikoninauhat ruuvien päiden ympäri
laudan kummassakin lyhyessä päädyssä.
6. Kytke adapteri pistorasiaan ja virtajohto pelilaudan
POWER IN -liittimeen. Varmista ettei POWER IN liittimessä kiinni olevaan virtajohdon pistokkeeseen
kohdistu minkäänlaista painetta. Älä esimerkiksi
aseta Game Changeria seinää tai huonekalua
vasten siten että pistoke jää puristuksiin.
7. Liukusprayn käyttö: ennen ensimmäistä käyttökertaa sekä kahden viikon välein tai aina, kun huomaat kitkan lisääntyneen. Näin saat liukkaan pelilaudan ja kitkattoman käyttökokemuksen!
8. Käynnistä Game Changer painamalla painiketta A.
Valitse haluamasi pelimuoto painamalla painiketta
A useita kertoja.

7 | Pistetaulu ja painikkeet
Virtajohdon liitin
Audiolähtö

5
Painike A (Pelimuodon valinta)
Nollaus (Paina 10 sekuntia)

TOE DRAG-HARJOITUS
(12 VAIHTOEHTOA)
Tässä pelimuodossa valitset
ensin, mitä valoja haluat
käyttää. Sitten pelaat kiekkoa,
mailan kärjellä kuljettaen,
edestakaisin näiden valojen välillä
Tässä pelimuodossa pelaajan
kuuluu seistä pelilaudan päädyn
puolella
Valitse ensimmäinen valo digitaalinäytön puoleiselta
levyltä, viemällä kiekko sen kohdalle. Seuraavaksi
valitse valo toiselta puolelta alustaa, viemällä kiekko sen
kohdalle. Tämän jälkeen syttyy ensimmäiseksi valittu
valo ja peli lähtee käyntiin, kun viet kiekon sen kohdalle.

Aika
Kaksinpelitilassa pelaajan 1 pisteet (vasen)

Pisteet
Kaksinpelitilassa pelaajan 2 pisteet (oikea)

6

NELIÖ
Haasta itsesi neliöllä. Kuljeta
kiekkoa valojen ympäri sulavalla
liikkeellä, osumatta valoihin.
Muista pitää ranteet rentoina!
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KAHDEKSIKKO
Kahdeksikko on erilainen haaste.
Neliön tavoin tässäkään pelimuodossa ei tavoitella korkeita
pisteitä, vaan kehitetään mailan
hallintaa pelaamalla kahden
kahden pisteen ympäri. Osuma
siniseen valoon tuo miinuspisteen.

8 | Pelimuodot
Game Changer sisältää 9 erilaista pelimuotoa –
ja 10 kaksiväristä LED-valoa!
Valitse haluamasi pelimuoto painamalla painiketta A
useita kertoja, kunnes näytöllä näkyy halutun pelimuodon numero.
1

2

3

KLASSIKKO
Sinulla on 60 sekuntia aikaa –
vie kiekko mahdollisimman
nopeasti punaisen valon
kohdalle. Pelialustalla palaa
yksi valo kerrallaan. Kun kiekko
osuu valoon, valo vaihtaa
sattumanvaraisesti paikkaa
pelialustalla. Montako kertaa saat
vietyä kiekon valon kohdalle?
MIINA
Pelin numero 1 haastavempi
versio, jossa mukana sininen
valo. 60 sekuntia tiukkaa
keskittymistä – vie kiekko
punaisen valon kohdalle, mutta
varo osumasta siniseen valoon
tai menetät pisteen!
NOPEUSHAASTE
Vain yksi valo – 30 sekuntia.
Kuljeta kiekkoa valon yli
mahdollisimman monta kertaa.
Kuka on nopein?
Huom! tässä pelivaihtoehdossa
kiekon on oltava ”väärinpäin” eli
Game Changer -logo osoittaa alaspäin.

4

KETTERÄT KÄDET
Kaksi paikallaan pysyvää valoa,
60 sekuntia aikaa. Kuljeta
kiekkoa vuorotellen valojen yli.
Uskotko olevasi nopea?
Todista se!

TÄRKEÄÄ: KAKSINPELISSÄ tarvitaan toinen iPuck -kiekko!

8

KLASSIKKO KAHDELLE
PELAAJALLE
Kahden pelaajan versio pelistä
numero 1. 60 sekuntia tehokasta
peliaikaa! Toisella pelaajalla
punaiset valot ja toisella siniset
valot. Kumpi saa enemmän
pisteitä? Haasta ystäväsi
nopeaan ja kiihkeään matsiin!

9

NOPEUSHAASTE KAHDELLE
PELAAJALLE
Kahden pelaajan versio pelistä
numero 3. 30 sekuntia tehokasta
peliaikaa! Kumpi vie useammin
kiekkonsa oman valopisteensä
yli? Haasta ystäväsi
nopeaan ja kiihkeään matsiin!
Huom! tässä pelivaihtoehdossa kiekon on oltava
”väärinpäin” eli Game Changer -logo osoittaa alas.
TÄRKEÄÄ: Oltuaan valmiustilassa 10 minuuttia laite
siirtyy automaattisesti LEPOTILAAN. Paina painiketta A
käynnistääksesi laitteen.

TÄRKEÄÄ: Koska iPuck -kiekon aiheuttama induktio on
voimakas, se johtaa toistuvaan induktioon. Pelatessasi
NOPEUSHAASTETTA tulee kiekko kääntää ylösalaisin.

9 | Takuutiedot

12 | Kuljettaminen

Uudella laitteella on 2 vuoden takuu. Takuukausi
alkaa, kun tuote toimitetaan (”toimitus”). Säilytä
ostokuitti (”kuitti”) todisteena ostoksesta takuukauden
ajan. Todiste tuotteen ostamisesta on erittäin tärkeä
takuuasioiden käsittelyn kannalta.

Game Changer tulee pakata kuljetusta varten siististi
ja huolellisesti. Älä kohdista Game Changeriin painetta
tai kuormaa kuljetuksen aikana (älä esim. lastaa
painavia tavaroita Game Changerin päälle autossa).

TÄRKEÄÄ: Jos havaitset tuotteessa puutteita, ota heti yhteyttä
jälleenmyyjään!

Mitä takuu kattaa?
Lain asettamien vaatimusten mukaisesti takuumme
kattaa kaikki materiaali- ja valmistusvirheet, joita tuotteessa on toimitushetkellä.
Takuuta ei voi siirtää.
Game Changerin tai yksittäisten osien takuu
mitätöityy, jos:
Game Changeria ei säilytetä tai hoideta
ohjeiden mukaisesti.
Game Changeriin kiinnitetään osia tai siinä
käytetään varaosia, jotka eivät ole valmistajan
alkuperäisosia.
Game Changeria on käytetty väärin tai
vaurioitettu tahallisesti.
Jos käyttöohjeita ei noudateta, niin takuu ja muut
valmistajan vastuut laitteeseen liittyen raukeavat.
Takuu raukeaa, jos korjauksia tai huoltotoimenpiteitä ei ole tehty asianmukaisesti.
Takuu raukeaa, jos Game Changeriin on tehty
teknisiä muutoksia tai lisäyksiä.
Takuu ei kata vaurioita, mitkä johtuvat
virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai
liiallisesta käytöstä.

13 | Hävittäminen
Game Changer ja kaikki sen osat tulee hävittää
asianmukaisesti toimittamalla ne jätteenkäsittelylaitokselle. Noudata voimassa olevia määräyksiä.
Jos et ole varma, kuinka sinun tulee toimia, ota
yhteyttä paikallisen jätehuoltotoimijan neuvontaan.
Sähkölaitteita ei saa hävittää kotitalousjätteenä.
Game Changer on pakattu kuljetusvaurioiden
estämiseksi. Pakkaus koostuu raaka-aineista,
jotka voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää.

14 | Lisävarusteet
Tarjoamme Game Changeriin lisävarusteita:
Game Changer iPuck -kiekko
Tilaa toinen kiekko Game Changer -peliisi!
Silikoninauhat
Varanauhat.
.
30 ml liukuspray-pullo
Kitkattomaan peliin.

10 | Käytön jälkeen

Tarkemmat tiedot ja tilaukset: www.gchockey.fi

Sammuta Game Changer käytön jälkeen. Irrota
virtajohto pistorasiasta. Anna laitteen jäähtyä
käytön jälkeen.

15 | Pelialustan pyyhkiminen ja liukuspray

11 | Huolto/korjaus ja varaosat

Pöly ja irtolika lisää kitkaa, joten pyyhi pelialusta sekä
kiekko säännöllisesti kuivalla liinalla tai käsipaperilla
parhaimman liukuvuuden säilyttämiseksi.

Älä korjaa Game Changeria itse. Jos laitteessa
ilmenee vika, ota yhteyttä jälleenmyyjään. Varaosat
tulee aina hankkia joko laitteen jälleenmyyjän kautta
tai suoraan valmistajalta.

Tarvittaessa käsittele pelialusta liukuspraylla. Ennen
käsittelyä, poista pelialustalta pöly ja irtolika, pyyhkimällä
se kuivalla liinalla tai käsipaperilla. Suihkauta sprayta
1-2 suihkausta per puoli. Tämän jälkeen pyyhi alusta
pyörivin liikkein kuivalla liinalla tai käsipaperilla

Maahantuonti ja markkinointi suomessa:
Admax Marketing Oy
Viherkiitäjä 3
33960 Pirkkala
www.admax.fi / www.gchockey.fi

Käytä pelialustan liukasteena ainoastaan Game
Changerin omaa liukusprayta.

Valmistaja:
Eckert und Zimmerman GbR
Krumbacherstraße 10
80798 München
info@epicsport.de
www.epic-sport.de

