LISTA CZĘŚCI:
Pies 1szt, psia miska 1szt, kolorowa kość 24szt, pęseta 1 szt., karta 24 szt., instrukcja
instalacji i zabawy
Jak zainstalować:
1. Skieruj filar z dwóch stron miski do otworu w przedniej nodze psa i włóż go.
2. Czy to takie prost? Zacznijmy grę.
Jak zainstalować baterie:
1. Poluzuj śrubę pokrywy komory baterii za pomocą wkrętaka krzyżakowego.
2. Włóż 3 baterie AA 1,5 do pojemnika na baterie, zachowując właściwą biegunowość.
3. Zamknij pokrywę i dokręć.
4. Zaleca się używanie baterii alkalicznych. Upewnij się, że baterie są włożone zgodnie z
biegunowością + - oznakowaną w komorze baterii, aby uzyskać najlepszą wydajność.
5. Baterii jednorazowych nie należy ładować, podczas ładowania akumulatorów należy
najpierw wyjąć baterie.
6. Nie używaj jednocześnie starych i nowych baterii ani baterii wielokrotnego ładowania i
jednorazowego użytku.
7. Nie podłączaj głównego silnika lub części do głównego zasilania, nie wyrzucaj zużytych
baterii do przypadkowych śmieci lub do ognia.
8. Wyjmij baterie z produktu, jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.
Jak się bawić?
1. Najpierw dociśnij psa, a następnie lekko obróć jego głowę w prawo, aż usłyszysz
„kliknięcie”, pozwól mu przybrać pozycję do spania.
2. Wymieszaj kolorowe kości i włóż miskę, a następnie ustaw przełącznik zasilania po
prawej stronie miski, aby go włączyć.
3. Wymieszaj karty, ułóż kartę przednią stroną do dołu i połóż ją z przodu psa lub rozdaj
graczom.
4. Gracz musi okazać karty z ręki innym.
5. Zgodnie z kolorem i liczba na karcie, należy wydobyć odpowiednią kość za pomocą
pęsety na miskę.
6. Gracz który wylosuje pustą kartę musi pominąć turę, następny zwraca kartę lub rysuje
liczbę na pustej karcie, aby zastąpić zgubioną lub zniszczoną.
7. Po wskazanej karcie sukcesu wyjmij kość, następny gracz odwraca górną kartę w ten
sam sposób.
8. Jeżeli wyjmiesz kość, ale obudzisz psa hałasem, pies nagle wstanie i wyda okropny
okropny hałas, wypadasz z gry.

9. Zasady gry należy opracować samodzielnie, da ci to wiele radości i przyjaźni, ale nie
używaj tej gry do uprawiania hazardu.
Jeżeli psa głowa nie odwróci się do pozycji snu, spróbuj:
1. Lekko odwróć głowę psa na prawo jedną ręką, równocześnie dociskając ciało, ustaw
pozycję snu ręcznie (pozycja przed „kliknięciem”).
2. Po włączeniu przełącznika drugą ręką, naciśnij dno miski dla psa, po naciśnięciu
usłyszysz dźwięk pracy silnika, tym razem poluzuj rękę, która naciska psa, pozwól psu
podskoczyć jeden raz, jeśli głowa psa nadal nie może wróć do pozycji do spania, powtórz
powyższy krok.
3. Jeżeli pies potrzebował więcej czasu na skok lub nie wydał dźwięku, jest to
spowodowane niskim poziomem baterii, należy wymienić baterie.
Uwaga:
1. Nie należy wykonywać operacji resetowania kiedy pies skacze i wydaje odgłosy. Należy
poczekać, aż pies skończy, i dopiero wtedy resetować.

