
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ: 

Σώμα 1 τεμ., δοχείο σκύλου 1 τεμ., χρωματιστά κόκαλα 24 τεμ., τσιμπίδα 1 τεμ., κάρτες 24 τεμ., 
εγχειρίδιο εγκατάστασης και παιχνιδιού 

Πώς να το εγκαταστήσετε: 

1. Στρέψτε τον στύλο στις δύο πλευρές του δοχείου του σκύλου στην οπή του μπροστινού 
ποδιού του σκύλου και τοποθετήστε το μέσα. 

2. Είναι τόσο εύκολο; Ας ξεκινήσουμε το παιχνίδι. 

Πώς να εγκαταστήσετε τις μπαταρίες: 

1. Χαλαρώστε τη βίδα του καλύμματος της θήκης των μπαταριών με το σταυροκατσάβιδο. 

2. Τοποθετήστε 3 μπαταρίες AA 1.5 στη θήκη των μπαταριών με τη σωστή πολικότητα. 

3. Κλείστε το κάλυμμα και σφίξτε. 

4. Συνιστάται η χρήση αλκαλικών μπαταριών. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί 
με την πολικότητα + - που εμφανίζεται στη θήκη των μπαταριών για να έχετε την καλύτερη 
απόδοση. 

5. Οι μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Όταν 
επαναφορτίζετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, παρακαλούμε αφαιρέστε πρώτα τις 
μπαταρίες. 

6. Μην αναμιγνύετε τη χρήση παλιών και νέων μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων και μη 
επαναφορτιζόμενων μπαταριών. 

7. Μη συνδέετε τον κύριο κινητήρα ή τα εξαρτήματα με την οικογενειακή ισχύ. Μην πετάτε τις 
χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε τυχαία σκουπίδια ή σε φωτιά. 

8. Βγάλτε τις μπαταρίες από το προϊόν όταν δεν το παίζετε μακροπρόθεσμα. 

Πώς να παίξετε; 

1. Πρώτα πιέστε το σώμα του σκύλου προς τα κάτω και στη συνέχεια γυρίστε ελαφρά το 
κεφάλι του προς τα δεξιά μέχρι να ακούσετε «κλικ». Αφήστε το να δείξει τη στάση του 
ύπνου. 

2. Ανακατέψτε τα χρωματιστά κόκαλα και τοποθετήστε τα στο δοχείο του σκύλου, και μετά 
τοποθετήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας προς τα δεξιά στη δεξιά πλευρά του δοχείου για να 
το ενεργοποιήσετε. 

3. Ανακατέψτε τις κάρτες, γυρίστε την μπροστινή πλευρά της κάρτας προς τα κάτω και βάλτε 
την στο μπροστινό μέρος του σκύλου ή δώστε την στους παίκτες. 

4. Ο παίκτης πρέπει να δείξει στους άλλους την κάρτα που έχει στο χέρι. 

5. Ακολουθώντας το χρώμα και την ποσότητα που φαίνεται στην κάρτα, χρησιμοποιήστε την 
τσιμπίδα για να βγάλετε το κόκαλο από το δοχείο. 

6. Όποιος πάρει την κενή κάρτα πρέπει να παραλείψει τη σειρά, ο επόμενος γυρίζει την κάρτα 
ή τραβάει τον αριθμό ή τη φιγούρα στην κενή κάρτα για να αντικαταστήσει τη χαλαρή ή 
σπασμένη. 



7. Ακολουθώντας την κάρτα που φαίνεται επιτυχημένη, βγάλτε τις κάρτες. Ο επόμενος παίκτης 
γυρίζει την πάνω κάρτα με τον ίδιο τρόπο. 

8. Όταν βγάζετε το κόκκαλο αλλά ξυπνάτε τον σκύλο με τον θόρυβο, ο σκύλος ξαφνικά θα 
σηκωθεί και θα φωνάξει δυνατά, κι εσείς είστε εκτός. 

9. Οι κανόνες των παικτών και του παιχνιδιού πρέπει να καταρτιστούν από εσάς. Θα σας δώσει 
πολλή χαρά και φιλία, αλλά μην το χρησιμοποιήσετε για τζόγο. 

Εάν το κεφάλι του σκύλου δεν μπορεί να γυρίσει πίσω σε στάση ύπνου, δοκιμάστε αυτό: 

1. Γυρίστε ελαφρά το κεφάλι του σκύλου προς τα δεξιά με το ένα χέρι και ταυτόχρονα πιέστε 
το σώμα του σκύλου προς τα κάτω. Ρυθμίστε το στη στάση του ύπνου (η στάση πριν το 
«κλικ» κουδουνίσει) 

2. Αφού ενεργοποιήσετε τον διακόπτη με το άλλο χέρι, πατήστε το κάτω μέρος του δοχείου 
του σκύλου. Καθώς το πατάτε, θα ακούσετε τον ήχο του κινητήρα που λειτουργεί, αυτή τη 
φορά χαλαρώστε το χέρι που πιέζει το σκυλί, αφήστε το σκυλί να πηδήξει μία φορά. Εάν το 
κεφάλι του σκύλου δεν μπορεί ακόμα να επιστρέψει στη στάση του ύπνου, επαναλάβετε το 
παραπάνω βήμα. 

3. Εάν το σκυλί χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να πηδήξει ή δεν μπορεί να φωνάξει, τότε 
τελειώνουν οι μπαταρίες. Αντικαταστήστε τις με καινούργιες μπαταρίες. 

Σημείωση 

1. Όταν ο σκύλος πηδά και φωνάζει, μην κάνετε την ενέργεια επαναφοράς. Βεβαιωθείτε ότι 
περιμένετε έως ότου ο σκύλος τελειώσει την ενέργεια και στη συνέχεια κάντε τη λειτουργία 
επαναφοράς. 

2. Όταν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε, ρυθμίστε το διακόπτη λειτουργίας σε 
απενεργοποίηση και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ξανά, κάνουν την επαναφορά.




