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RUCHY

Opanuj 4 mocne ruchy, aby złamać deskę.
TNIJ!
Użyj tego ruchu, gdy na górze zaświeci się 1 lub 2 czujniki. Wyprostuj dłoń,
kciuk skieruj w górę i wykonaj pionowy ruch w dół w kierunku czujnika.
Jeśli zaświeci się jeden czujnik, zetnij go jedną ręką, jeśli zaświecą się dwa
czujniki, zetnij je obiema rękami.
UWAGA: Nie musisz naprawdę uderzać deski. Jeśli zbliżysz dłoń, czujnik
„odczyta” Twoje działanie. Usłyszysz dźwięk, gdy prawidłowo zetniesz deskę.
PRZESUŃ!
Użyj tego ruchu, gdy zaświecą się wszystkie 3 czujniki na górze. Trzymając
dłoń płasko, przesuń ją po wszystkich trzech górnych światełkach
we właściwym kierunku (od lewej do prawej lub od prawej do lewej).
Usłyszysz dźwięk, gdy przesuniesz ręką prawidłowo.
UWAGA: Jeśli deska nie „odczytuje” przesunięcia, zacznij jeszcze raz, lekko
dotykając deskę u góry.
ZANURKUJ!
Użyj tego ruchu, gdy zaświeci się dolny czujnik. Trzymając dłoń płasko,
przesuń nią pod deską raz do przodu i do tyłu. Gdy wykonasz ruch prawidłowo,
usłyszysz dźwięk.
ŁAM DESKĘ!
Użyj tego ruchu, gdy usłyszysz „łam deskę!” Ustaw dłoń pionowo z palcami
skierowanymi do góry, a następnie użyj brzegu dłoni, aby złamać deskę.
Deska powinna łatwo rozbić się na 2 części. Nie musisz mocno uderzyć
w deskę. Gdy uda Ci się ją złamać, Mistrz ogłosi Twój czas.
Zsuń oba elementy ze sobą i kontynuuj grę.

1. Zsuń ze sobą dwie części deski i umieść ją na stojaku
(jeśli go używasz).
2. Z boku deski znajdują się dwa przyciski:
• Przycisk START (u góry) włącza grę. Najpierw naciśnij ten przycisk.
• Przycisk MODE (na dole) przełącza między czterema trybami gry:
NASTĘPNY POZIOM
Tryb solo. Dziesięć różnych poziomów z rosnącym poziomem trudności.
TRYB GRY
Gra wieloosobowa dla maksymalnie 10 graczy.
Trzy poziomy trudności.
TRENING
Tryb ćwiczeń, który pomoże opanować ciosy.
GRA DOWOLNA
Stań się prawdziwym DJ-em! Miksuj dźwięk, stosując własną kombinację
ciosów. Dźwięk zabrzmi za każdym razem, gdy trafisz czujnik lub złamiesz deskę.
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