
LISTA CU COMPONENTE: 

Corp 1 buc, vasul câinelui 1 buc, oase colorate 24 buc, pentru degete 1 buc, cărți 24 buc, manualul de 
u;lizare și instrucțiuni  

Instrucțiuni de instalare: 

1. Țineți stâlpul de la marginile vasului câinelui în gaura din piciorul din față al câinelui și 
introduceți-l acolo. 

2. E atât de ușor? Să începem jocul. 

Cum să instalați bateriile: 

1. Scoateți capacul de baterii, folosiți o șurubelniță. 

2. Introduceți 3 baterii AA 1.5 în carcasa de baterii la polaritatea corectă. 

3. Închideți capacul și strângeți. 

4. Recomandăm folosirea bateriilor alcaline, asigurați-vă că polaritatea +- e corectă, conform 
indicațiilor din carcasă pentru a obține cea mai bună performanță. 

5. Bateriile non-reîncărcabile nu se pot reîncărca, când reîncărcați bateriile reîncărcabile, vă 
rugăm să scoateți bateriile înainte. 

6. Nu amestecați baterii vechi cu cele noi, sau cele reîncărcabile cu cele standard. 

7. Nu conectați motorul principal sau părți la puterea, nu aruncați bateriile vechi în gunoi sau în 
foc. 

8. Scoateți bateriile din produs când nu aveți de gând să îl folosiți o perioadă mai îndelungată. 

Cum să jucați? 

1. Prima dată, apăsați în jos corpul câinelui și ro;ți capul în dreapta, până când auziți un clic, 
apoi vă arată postura de adormit. 

2. Amestecați ;purile de oase colorate și puneți-le în vasul câinelui, apoi ro;ți-l la dreapta în 
partea dreaptă sau să o opriți. 

3. Amestecați cărțile, faceți cartea să stea cu fața în jos și puneți-o în fața cânelui sau o puteți da 
jucătorilor. 

4. Jucătorul trebuie să arate cartea restul jucătorilor. 

5. Urmând culoarea și can;tatea arătată pe carte, folosiți penseta pentru a lua osul din vas. 

6. Indiferent de cine ia cartea goală trebuie să sară un rând, următorul învârte cartea sau trage 
un număr sau cifra pe cartea goală pentru a înlocui pe cea ruptă sau largă. 

7. Urmând cartea arătată pentru a scoate osul, următorul jucător învârte cartea de sus în același 
mod. 

8. Când luați osul, dar câinele se trezește de la zgomot, câinele va putea să se ridice și la fel și 
următorul. 

9. Jucătorii și regulile jocului sunt făcute de jucători, vă va oferi atât de multă fericire și 
prietenie, dar nu le folosiți pentru pariuri. 

Dacă capul câinelui nu se întoarce în poziția de dormit, încercați asta: 



1. Întoarceți ușor capul câinelui în dreapta cu o mână în același ;mp apăsați corpul câinelui în 
jos, se așază în postura de dormit (postura dinainte de clic).  

2. După pornirea cu cealaltă mână, apăsați vasul câinelui, când apăsați, veți auzi sunetul de 
motor, de data aceasta nu mai apăsați câinele, lăsați-l să sară o dată, dacă capul câinelui nu se 
poate întoarce la postura de dormit, repetați pasul de mai sus. 

3. Dacă câinele sare în sus, are nevoie de mai mult ;mp sau nu face niciun zgomot, bateriile 
sunt goale. Înlocuiți bateriile. 

Notă 

1. Când câinele sare și face zgomote, nu apăsați butonul de resetare, așteptați până când 
câinele își termină acțiunea, după care puteți începe resetarea.  

2. Când nu se poate pornit, opriți dispozi;vul, apoi porniți-l, după care puteți face resetarea.


