ZOZNAM POLOŽIEK:
Telo 1 ks, miska pre psa 1 ks, druhy farebných kos8 24 ks, pinzeta 1 ks, karta 24 ks, návod na
sestavenie a hru
Ako sestaviť:
1. Zamierte stĺp na oboch stranách misky do otvoru na prednej nohe psa a zasuňte ho
dovnútra.
2. Je to také ľahké? Začnime hru.
Ako vložiť batérie:
1. Uvoľnite skrutku krytu akumulátora pomocou krížového uťahovača.
2. Vložte 3 batérie AA 1,5 do puzdra na batérie so správnou polaritou.
3. Zatvorte kryt a uRahnite.
4. Odporúča sa používať Alka batérie, aby ste dosiahli najlepší výkon, uisRte sa, že sú batérie
vložené s polaritou + - zobrazené v puzdre na batérie.
5. Nenabíjateľné batérie sa nenabíjajú. Keď nabíjate nabíjateľné batérie, najskôr ich vyberte.
6. Nepoužívajte súčasne staré a nové batérie ani nabíjateľné a nenabíjateľné batérie.
7. Nepripájajte hlavný motor ani jeho časR k rodinnému napájaniu, použité batérie
nevyhadzujte do zmesového odpadu alebo do ohňa.
8. Ak produkt nebudete hrať dlhodobo, vyberte z neho batérie.
Ako hrať?
1. Najskôr stlačte telo psa nadol a potom mierne otočte jeho hlavu doprava, kým nebudete
počuť „kliknuRe“, a nechajte ho tak ukázať polohu spánku.
2. Zmiešajte druhy farebných kos8 a položte ich do misky pre psa a potom ich prepnite
vypínačom vpravo na pravej strane misky.
3. Karty zmiešajte, otočte prednou stranou nadol a vložte ju pred psa alebo rozdajte hráčom.
4. Hráč musí ukázať kartu po ruke ostatným.
5. Podľa farby a množstva uvedeného na karte použite pinzetu a vyRahnite kosť z misky.
6. Kto si vezme prázdnu kartu, musí preskočiť kolo, ďalší kartu otočí alebo nakreslí číslo alebo
číslo na prázdnu kartu, aby nahradila uvoľnenú alebo zlomenú kartu.
7. Potom, čo karta, ktorá je uvedená na úspech, vyRahne kosR, ďalší hráč otočí hornú kartu
rovnakým spôsobom.
8. Keď vyberiete kosť, ale zobudíte psa hlukom, pes sa zrazu postaví a zazvoní strašným
volaním, ste vonku.
9. Pravidlo pre hráčov a hru si zostavte sami, dá vám toľko zábavy a priateľstva, ale
nepoužívajte ich na hazard.
Ak sa hlava psa nemôže otočiť späť v spánkovej polohe, vyskúšajte toto:

1. Ľahko jednou rukou súčasne otočte hlavu psa doprava a súčasne stlačte telo psa smerom
dole, nastavte ju do polohy pre spánok (poloha pred „cvaknu8m“ zvoní)
2. Po zapnu8 vypínača druhou rukou stlačte dno misky pre psa, pri stlačení budete počuť zvuk
chodu motora, tentokrát uvoľnite ruku, ktorá psa tlačí, nechajte psa vyskočiť jedenkrát, pokiaľ
to hlava psa ešte dokáže nevráťte ho späť do spánkovej polohy, zopakujte krok vyššie.
3. Ak pes vyskočil potreboval viac času alebo nemôže volať, je to vybi8m batérií, vymeňte ich
za nové.
Poznámka
1. Keď pes skáče a volá, nevykonávajte akciu resetovania. Počkajte, kým pes akciu dokončí, a
potom vykonajte operáciu resetovania.
2. Keď sa nedá zapnúť napájanie, vypnite hlavný vypínač a potom ho znova zapnite, resetujú
sa.

