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Væg

Gulv

App’en hedder
GRAN BOARD
(gratis download)

Mål 2,00 m fra gulvet op til den stiplede linje
Hæng papiret på væggen, så den stiplede linje er 2,00 m fra gulvet.

Indsæt batterierne på bagsiden af Gran Board

Når papiret hænger hvor det skal, sættes det fast på væggen med tape.

Tryk på Tænd/sluk-knappen. Den blå LED-lampe begynder at blinke.

Sæt en skrue ved hvert kryds på papiret.

Sørg for at begge ender af linjen hænger lige højt.

Batteridækslet er fastnet med 2 skruer. Husk at 
skrue dækslet fast igen. Sørg for at plus og minus på 
batterierne vender rigtigt.

Sørg for at papiret er stramt, ellers kan skruerne komme til at sidde forkert. Sæt gerne 
tape på alle 4 sider af papiret.

Hvis den blå LED-lampe ikke blinker, tjek at batterierne vender rigtigt. Når der tændes 
for dartskiven, opretter Gran Board automatisk forbindelse til Gran Board app’en.

Lad være med at skrue skruerne helt ind i væggen - der skal være 6 mm 
mellem skruehovedet og væggen. Brug rawlplugs hvor det er nødvendigt.

Gå ind på MY PAGE for at tilmelde dig. Udfyld dine oplysninger og tryk på SEND. Dit GRAN ID 
vises i det nederste venstre hjørne af skærmen.

Sæt instruktionerne fast på væggen med tape

Skru 3 skruer ind i væggen

Indsæt batterier

Tænd for dartskiven
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spillerskifteTænd/sluk-knap

Trin 1 - Ophængning af GRAN BOARD Trin 2 - Download GRAN BOARD App

Trin 3 - Få dit GRAN ID

Download GRAN BOARD App fra App Store eller Google Play

Tilmeld dig og få dit GRAN ID

Kaldenavn

Mailadresse

Kodeord

Lampen bliver grøn når app’en er 
forbundet til GRAN BOARD

Tryk SEND når du har udfyldt alle 
oplysningerne. 

Max. 15 tegn

6-12 tegn, bogstaver og tal

GRAN BOARD opretter automatisk forbindelse til GRAN BOARD app’en. Hvis det ikke 
lykkes, sluk og tænd igen for dartskiven. Hvis det stadig ikke lykkes, genstart GRAN 
BOARD app’en.


