
СПИСЪК С ЧАСТИ: 

Тяло 1 бр., Купа за кучето 1 бр., Видове цветни кокали 24 бр., Пинсета 1 бр., Карти 24 бр. 

Как да го използвате: 

1. Насочете стълба от двете страни на купата за кучето към отвора на предния крак на кучето и 
го вкарайте. 

2. Толкова ли е лесно, нали? Нека да започнем играта. 

Как да инсталирате батерии: 

1. Разхлабете винта на капака на кутията с батериите с напречна отвертка. 

2. Поставете 3 батерии AA 1,5 в кутията в правилната позиция. 

3. Затворете капака и затегнете. 

4. Препоръчително е да се използват батерии Alka, уверете се, че батериите са поставени с 
полярност + - , както е показани на кутията с батериите, за да може играта да работи. 

5. Непрезареждаемите батерии не трябва да се презареждат, а когато презареждате 
презареждащите се батерии, моля, първо ги свалете. 

6. Не смесвайте използвайте стари и нови батерии или акумулаторни и незареждащи се 
батерии. 

7. Не свързвайте основния двигател или части към фамилното захранване, не изхвърляйте 
използваните батерии в произволен боклук или в огън. 

8. Извадете батериите от продукта, когато няма да го пускате дълго време. 

Как се играе? 

1. Първо, натиснете тялото на кучето надолу, след това завъртете леко главата му надясно, 
докато чуете „щракване“, оставете го да покаже поза за сън. 

2. Смесете видовете цветни кости и ги сложете в купичката, след това преместете 
превключвателя за захранване вдясно. Той се намира в дясната страна на купата, и така ще 
включите играта. 

3. Смесете картите, сложете ги с лицевата страна надолу и ги поставете пред кучето или 
дайте на играчите. 

4. Играчът трябва да покаже карта на ръка на другите. 

5. Следвайки цвета и количеството, показани на картата, използвайте пинсетите, трябва да 
извадите кокалите от купичката. 

6. Който вземе празната карта, трябва да пропусне ход, следващият трябва да обърне 
картата или да изтегли номера или цифрата на празната карта. 

7. Следвайте показаната карта, за да успеете и изваждайте кокалите, следващият играч 
тегли най-горната карта по същия начин. 

8. Когато извадите кокал, но събудите куче от шума, кучето внезапно ще се изправи и ще 
нанаде ужасен звук и вие ще изгорите. 



9. Правилата можете да си измислите и сами, за да се забавлявате максимално, но не 
използвайте за хазартни дейности. 

Ако главата на кучето не може да се върне в поза на сън, опитайте следното: 

1. Леко завъртете главата на кучето надясно с една ръка, като едновременно натиснете 
тялото на кучето надолу, поставете го в поза за заспиване (стойката преди да се чуе 
„щракване“) 

2. След това включете с другата ръка, натиснете купичката, при натискане ще чуете звука на 
работещия мотор. Този път отпуснете ръката, която натиска кучето, оставете кучето да скочи 
веднъж, ако главата все още не може да се върнете към поза за сън, повторете стъпката по-
горе. 

3. Ако кучето скочи нагоре, но се нуждае от повече време или не може да издаде звук, то е 
възможно батериите да са изтощени, така че ги заменете с нови. 

Забележка 

1. Когато кучето скача и се обажда, не рестартирайте играта - изчакайте, докато кучето 
завърши действието, след което рестартирайте. 

2. Когато не можете да включите захранването, моля, изключете превключвателя на 
захранването, след което го включете отново.


