
OBSAH BALENÍ: 

Tělo 1 ks, psí miska 1 ks, barevné psí kos5čky 24 ks, pinzeta 1 ks, karty 24 ks, instrukce pro sestavení a 
návod na hraní 

Jak na sestavení: 

1. Zamiřte výstupky na obou stranách psí misky do otvoru v přední noze psa a vložte je dovnitř.  

2. Je to tak jednoduché? Pojďme začít hrát. 

Jak na vložení baterií: 

1. Uvolněte šroubky v krytce na baterie křížovým šroubovákem. 

2. Vložte 3 AA 1,5 baterie otočené správným směrem na místo pro baterie. 

3. Zavřete krytku a utáhněte šroubky. 

4. Doporučujeme použít alkalické baterie. Vložte baterie správně otočené podle znaku +- 
v místě na baterie, aby hra fungovala co nejlépe. 

5. Nedobíjecí baterie by se neměly dobíjet. Pokud dobíjíte dobíjecí baterie, nejprve je prosím 
vyjměte.  

6. Nekombinujte použiX starých a nových baterií nebo dobíjecích a nedobíjecích baterií.  

7. Nepřipojujte hlavní motor ani jeho čás5 k rodinné sí5, nevyhazujte použité baterie do 
běžného odpadu ani do ohně. 

8. Pokud hru nebudete dlouho používat, vyjměte baterie z produktu. 

Jak hrát? 

1. Nejprve zatlačte psí tělo dolů, potom lehce otočte jeho hlavu doprava, až uslyšíte cvaknuX, 
potom ho nechte, ať zaujme spící polohu. 

2. Smíchejte barevné kos5 a dejte je do psí misky. Potom posuňte vypínač na pravé straně misky 
doprava, čímž zapnete hru. 

3. Zamíchejte karty a položte je lícem dolů před psa nebo je rozdejte hráčům. 

4. Hráč musí ukázat kartu v ruce ostatním. 

5. Pinzetou vytáhněte z misky kos5 podle barev a množství uvedeného na kartě.  

6. Kdo si vytáhne prázdnou kartu, musí přeskočit pořadí, další otočí kartu nebo nakreslí číslo či 
obrázek na prázdnou kartu, aby nahradil uvolněnou nebo rozbitou. 

7. Pokud se hráči podaří vytáhnout kos5 podle pokynů na kartě, nechá si kos5 i kartu před 
sebou. Další hráč pak otočí vrchní kartu.  

8. Pokud při vytahování kos5 vzbudíte psa, pes se najednou postaví a hrozivě zařve. Tentokrát 
nezískáte žádné kos5.  

9. Pravidla hry si můžete upravit podle sebe, zajisX vám to mnoho rados5 a upevní přátelství. 
Nepoužívejte hru ke gamblerství. 

Pokud se psí hlava nevrací do spící polohy, zkuste toto: 



1. Jednou rukou lehce otočte psí hlavu doprava a zároveň stlačte psí tělo dolů, nastavte ho spící 
polohy (poloha před vydáním zvuku cvaknuX) 

2. Po zapnuX ovladače druhou rukou zatlačte na spodek psí misky. Měli byste ucí5t zvuk 
běžícího motoru. Tentokrát uvolněte ruku, kterou tlačíte na psa, a nechte psa jednou vyskočit. 
Pokud se pes nevráX do spící polohy, opakujte předchozí krok. 

3. Pokud pes potřeboval pro výskok více času nebo nedokáže zařvat, pravděpodobně mu došly 
baterie. Nahraďte je novými bateriemi. 

Poznámka 

1. Když pes skáče a řve, neresetujte ho. Počkejte, až pes dokončí svou akci, a teprve poté 
proveďte reset.  

2. Když se pes nedokáže nabíjet, vypněte prosím vypínač, poté ho znovu zapněte a proveďte 
reset.


