SEZNAM DELOV:
Telo 1 kos, posoda za psa 1 kos, kos. v različnih barvah 24 kosov, pinceta 1 kos, karta 24 kosov,
priročnik z navodili za names.tev in igro
Names1tev:
1. Za.če na stranicah posode za psa poravnajte z luknjicami na sprednjih pasjih nogah in jih
vstavite.
2. Tako enostavno? Začnimo z igro.
Kako names11 baterije:
1. S križnim izvijačem odvijte vijak na pokrovu za baterije.
2. Vstavite 3 baterije AA 1,5 v ohišje in pazite na pravilno polarnost.
3. Zaprite pokrov in ga privijte nazaj.
4. Priporočljiva je uporaba alkalnih baterij. Za čim večjo učinkovitost pazite, da sta pola + in –
poravnana s sliko na ohišju.
5. Baterije, ki se lahko ponovno napolnijo, pred polnjenjem odstranite iz igrače.
6. Istočasno ne uporabljajte starih in novih baterij ali baterij, ki se lahko ponovno napolnijo.
7. Glavnega motorja ali delov ne priključujte na glavno napajanje, rabljenih baterij ne mečite v
sme. ali v ogenj.
8. Če igrače ne uporabljate dlje časa, odstranite baterije.
Kako poteka igra?
1. Najprej pri.snite telo psa navzdol, nato rahlo zavr.te glavo v desno, dokler ne zaslišite »klik«.
Pes bo v spečem položaju.
2. Zmešajte raznobarvne kos. v posodici, nato vklopite s.kalo za vklop na desni strani posodice.
3. Zmešajte karte in jih položite z licem navzdol pred psa ali pa jo dajte igralcem.
4. Igralec mora pokaza. karto drugim igralcem.
5. S pinceto vzame barvo in število kos., kot je prikazano na kar..
6. Kdor potegne prazno karto, lahko preskoči rundo. Naslednji obrne karto ali na prazno kar.co
nariše številko, da nadomes. preskok.
7. Ko igralec uspešno odstrani napisano število kos., naslednji igralec obrne karto na vrhu.
8. Če pri odstranjevanju kos. povzročamo preveč hrupa, bo pes nenadoma vstal in močno
zalajal. Ta igralec izpade.
9. Igralci lahko spremijo pravila igre po svoje, vendar poskrbite, da vam bo še vedno prinašalo
veselje in prijateljstvo.
Če se pasja glava noče vrni1 nazaj v spalni položaj, poskusite naslednji korak:
1. Z eno roko rahlo zavr.te glavo psa hkra. in istočasno pri.snite telo psa navzdol. Nastavite ga
v speči položaj (preden se sliši »klik).

2. Z drugo roko premaknite s.kalo za vklop in pri.snite dno posodice. Pri pri.sku boste zaslišali
zvok motorja. Z roko, ki pri.ska psa, počasi popuščajte in pus.te psu, da enkrat skoči. Če se
glava še vedno ne more vrnite nazaj v speči položaj, ponovite zgornji korak.
3. Če pes potrebuje dlje časa za skok ali ne more zalaja., je razlog verjetno v praznih baterijah.
Opomba
1. Ko pes skoči in zalaja, ne nastavljajte v začetni položaj. Počakajte, da pes konča, nato pa
izvedite ponastavitev.
2. Če se igrača ne vključi, premaknite s.kalo na položaj izklop in nato nazaj na vklop. Ponovno
izvedite zgornje korake za ponastavitev.

