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BİR YETİŞKİN TARAFINDAN BİR YETİŞKİN TARAFINDAN 
KURULMASI GEREKİR 

İÇİNDEKİLERİÇİNDEKİLER
Kovan gövdesi • Bal arısı ünitesiKovan gövdesi • Bal arısı ünitesi 
• 2 Kanat • Kovan tabanı• 2 Kanat • Kovan tabanı
• 13 Plastik bal peteği• 13 Plastik bal peteği
• Çıkartma kağıdı• Çıkartma kağıdı

PİLLERİ TAKMAK İÇİN
Pilleri yerleştirmek için bir yıldız tornavida (kutuya dahil değildir) kullanın. 

   x31,5V veya AA/LR6
ALKALİN PİLLE ÇALIŞIR
PİLLER KUTUYA DAHİL DEĞİLDİR

1.  1.  Bal arısı geriye doğru değil öne doğru (sıçradığı pozisyonda) durmalı.
Kovan tabanının altındaki düğmeyi kapalı (O) pozisyonuna kaydırın.

2.2. Dikkatlice bal arısının kanatlarını çıkarın.
3.3. Bal arısını kovandan çıkarın.
4.4. Kovan gövdesini kovanın tabanından çıkarın.
5.5. Tüm oyun parçalarını kutusuna geri koyun.

OYUNU SAKLARKENOYUNU SAKLARKEN 
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ÖNEMLİ: PİL KULLANIM TALİMATI

DİKKAT: 

Lütfen bu bilgiyi saklayın. Piller bir yetişkin tarafından değiştirilmelidir. 

1.  Ürünü kullanmadan önce  açıklamaları dikkatle okuyun. Her zaman önerilen pilleri, 
+ ve – kutuplarının doğru yerleştirildiğine dikkat ederek takın. 

2.  Kullanılmış pillerle kullanılmamışları ya da standart (karbon-çinko) pillerle alkalin 
pilleri birlikte kullanmayın. 

3. Bitmiş pilleri ürünün içinde bırakmayın. 

4. Eğer ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkartmayı unutmayın. 

5. Pil ünitesini kısa devre yaptırmayın. 

6.  Oyuncağı elektrikli cihazlardan uzak tutun, parazit yapabilir. Gerekirse oyuncağı 
yeniden ayarlayın (kapatıp tekrar açarak veya pillerini çıkartıp tekrar takarak). 

7.  ŞARJ EDİLEBİLEN PİLLER: Bu pilleri farklı tip pillerle birlikte kullanmayın. Şarj 
etmeden önce pilleri mutlaka ürünün içinden çıkartın. Şarj işlemi mutlaka bir 
yetişkinin kontrolünde yapılmalıdır. DİĞER TİP PİLLERİ ŞARJ ETMEYİN.

Bu ürün ve pilleri ayrı ayrı ilgili geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Evinizdeki 
çöp kutusuna atmayın.
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‘Arı gibi’ hızlı olun ve bal arısı size doğru atılmadan önce 
kovandaki bal peteklerini toplayın. Oyunu kazanmak için 
bal arısının sıçramadığı tek oyuncu olmalısınız!

Resimde gösterildiği gibi bal arısının 
gözlerini yapıştırın. 

1.1.  Kovan tabanının altındaki düğmeyi 
açık (I) pozisyonuna kaydırın.

2.2.  13 bal peteğini dengeli bir şekilde 
kovanın içine yerleştirin. 

3.3.  Bal arısını “klik” sesini duyana 
kadar geriye doğru çekin ve 
başlama pozisyonuna getirin.

4.4.  Kovan tabanının ön kısmındaki 
kahverengi başlama düğmesine 
basın. 

  Not: Oyun sırasında arı başlama 
pozisyonundayken kahverengi düğmeye 
basarsanız oyunu duraklatmış olursunuz. 
Oyuna devam etmek için tekrar düğmeye basın.

1.1.   Pilleri yerleştirin. (Arka sayfadaki pil kullanım talimatına 
bakın.)

OYUNUN AMACIOYUNUN AMACI

İLK DEFA OYNARKENİLK DEFA OYNARKEN

OYUNA HAZIRLANALIM!OYUNA HAZIRLANALIM!

KURULUMKURULUM

En küçük oyuncu oyuna başlar ve oyun solundaki 
oyuncuyla devam eder.

SIRA SİZE GELİNCESIRA SİZE GELİNCE
Dikkatli bir şekilde kovandan bir bal peteği alın. 

KOVANI YENİDEN AYARLAMAK İÇİNKOVANI YENİDEN AYARLAMAK İÇİN
1.1.  13 bal peteğini dengeli bir şekilde kovanın içine 

yerleştirin. 
2.2.  Bal arısını geriye doğru çekerek başlama 

pozisyonuna getirin.  
3.3. Kahverengi başlama düğmesine basın.

Bal arısı öne doğru Bal arısı öne doğru 
atılmadan bal atılmadan bal 
peteğini alırsanız,peteğini alırsanız, 
peteği saklayın. 
Sıra diğer oyuncuya 
geçer.

Eğer bal arısı öne doğru atılırsa,Eğer bal arısı öne doğru atılırsa, 
oyundan çıktınız demektir! Kovanı 
yeniden ayarladıktan sonra (talimatlar 
için aşağı kısma bakın), geri kalan 
oyuncular sırayla bal peteklerini 
toplamaya devam eder.

HAYDİ OYNAYALIM!HAYDİ OYNAYALIM!

2.2.

3.3.

4.4.

Bal arısının 
kanatlarını takın. 

Bal arısı ünitesini 
kovanın tabanına 

yerleştirin. 

Gövdedeki kareleri 
tabanın alt kısmına 
geçirerek kovanın 

gövdesiyle tabanını 
birbirine takın. 

Tek bir oyuncu oyunda kalana kadar sırayla bal peteklerini 
toplamaya çalışın. Bal arısının sıçramadığı tek oyuncu olarak 
siz kaldıysanız, oyunu siz kazanırsınız!

KAZANAN!KAZANAN!
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