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INNHOLD:
• Motorisert hai med rotasjonsarm og 2 skiver   
• Spillbrett • 4 fiskebrikker • 2 terninger

x2
1,5 V AA eller LR6
IKKE INKLUDERT

KREVER BATTERIER 
Vi anbefaler alkaliske batterier. Det kreves en stjerneskrutrekker 
(ikke inkludert) for å sette inn batteriene.

Kontroller at ON/OFF-bryteren oppå haien er satt på OFF. Deretter løsner du 
skruen over batterirommet på undersiden av haien og tar av lokket. Sett inn 2 
alkaliske AA-batterier. Kontroller at symbolene  + og – på batteriene samsvarer 
med merkene i batterirommet. Sett på plass lokket igjen, og fest skruen.
VIKTIG: BATTERIER SKAL SKIFTES AV EN VOKSEN.OPPBEVAR DENNE INFORMASJONEN FOR SENERE BRUK. ADVARSEL:

Batterilokk

     ADVARSEL:
1. Følg alltid instruksjonene nøye. Bruk kun batterier som er merket, 
og vær nøye med å sette dem riktig inn med + mot + og – mot –.
2. Bland ikke sammen nye og gamle batterier, eller vanlige batterier 
(karbon-sink) med alkaliske batterier. 3. Fjern utladede eller flate batterier. 
4. Ta ut batteriene om produktet ikke skal brukes på en stund.
5. Ikke kortslutt strømforsyningsenheten. 6. Om produktet skulle forår-
sake eller bli berørt av elektroniske forstyrrelser, skal det holdes unna 
andre elektroniske produkter. Tilbakestill (slå av og på igjen, eller ta ut og 
sett inn batteriene igjen) om nødvendig. 7. OPPLADBARE BATTERIER: 
Bland ikke denne typen batterier med andre typer batterier. Ta alltid 
batteriene ut av produktet før opplading. Lad kun opp batteriene under 
oppsyn av voksen. LAD ALDRI OPP ANDRE TYPER BATTERIER.

  Batteriene må du levere inn separat på et mottak for
resirkulering. De skal ikke kastes sammen med vanlig 
husholdningsavfall.

 

© 2010 Hasbro. Med enerett. 
Produsert av : Hasbro SA, Route de Courroux 6, 2800 Delemont CH
Representeres av: Hasbro Europe, 2 Roundwood Ave, Stockley Park, Uxbridge,  
Middlesex, UB11 1AZ. UK. 
Hasbro Nordic Consumer Services
Hasbro Denmark, Ejby Industrivej 40, DK-2600 Glostrup. 800 100 31 
hasbrodk@hasbro.dk

www.hasbro.no

2-4 
SPILLERE5+

ALDER 

MOTORISERT fangelek!

GAMES 03
11

33
89

31
07

  A
a

Skal monteres av en voksen person.

   ADVARSEL:  0-3

FARE FOR KVELNING – små deler.   
Ikke for barn under 3 år.

   FORSIKTIG!  
Barnets hår kan bli sittende fast hvis det 
kommer i kontakt med bevegelige deler. 

Tilsyn fra en voksen er nødvendig.  
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FIGUR 1

FØRSTE GANG DERE SPILLER
Pakk ut spillbrikkene, og kast eller  

resirkuler emballasjen. 

Sette inn batterier: Sett inn 2 batterier av typen AA i 
haien. Se Informasjon om batterier på den siste siden.

SETTE SAMMEN SPILLET
Følg trinn 1 til og med 4, og bruk illustrasjonen nedenfor  

som referanse.
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Hai

1. Legg spillbrettet på et flatt underlag. Legg skiven med to tapper under 
brettet, slik at tappene stikker opp gjennom de to hullene i midten.

2. Legg skiven med én tapp over de to spissene som stikker opp 
gjennom spillbrettet.

3. Plasser den runde enden av rotasjonsarmen over tappen som stikker opp midt 
på spillebrettet.

4. Fest rotasjonsarmen i haien ved å skyve den inn i sporet i siden til haien.

GJØR DERE KLARE
1. Plasser haien bak den prikkete linjen.  

2. Velg en fisk, og legg den over fisken med samme farge på spillbrettet. Dette er 
fisken du flytter i spillet. Alle spillerne gjør det samme.

3. Den eldste spilleren passer på terningene. Når dere spiller, kaster denne 
spilleren terningene og roper ut fargene som terningene viser. Denne spilleren 
flytter også sin egen fisk.

SPILLE
1. Trykk ON/OFF-knappen på haien så den begynner å bevege seg.

2. Kast terningene og flytt fiskene slik:
• Spilleren som passer på terningene, kaster begge terningene og sier raskt 

hvilke farger terningene viser. Hvis begge terningene viser samme farge, rop 
to ganger (for eksempel “grønn, grønn!”)

• Spillerne som har fisk med fargen som er ropt opp, flytter nå raskt fisken 
sin én plass fremover (bort fra haien). Hvis din farge er ropt opp to ganger, 
flytter du fisken din to plasser. Obs! Du kan bare ta på fisken din når du 
flytter den. Du må aldri la hånden hvile på den mellom terningkastene.

• Etter at fiskene er flyttet, kaster spilleren med terningene på nytt med én 
gang og roper opp hvilke farger terningene viser.

Å BLI “SPIST” 
Etter som spillet går fremover, kommer haien nærmere og nærmere fiskene.  
Hvis haiens munn dekker en fisk fullstendig, er fisken “spist”, og spilleren som  
eier denne fisken, er ute av spillet. En fisk som er spist, blir liggende i haiens munn  
til spillet er slutt. 

Hvis haiens munn berører fisken din, men ikke dekker fisken helt, er du fortsatt med i 
spillet.  Hvis fisken til terningkasteren blir spist, er denne spilleren ute av spillet, men 
fortsetter å kaste terningene og rope ut farger.

VINNE
Fortsett til det bare er én fisk igjen i spillet. Spilleren som eier denne fisken, vinner!  
Hvis de to siste fiskene i spillet blir spist samtidig, er det uavgjort mellom spillerne som 
eier disse fiskene. Dere må spille én gang til for å avgjøre hvem som har vunnet!

ANDRE MÅTER Å SPILLE PÅ
• Hvis dere vil ha enda mer fart i spillet, kan dere 

starte med haiens hode på den heltrukne linjen 
i stedet for den prikkete linjen.

• Bytt på å kaste terningene: Når terningene er 
kastet og fiskene er flyttet, gir du terningene 
videre til spilleren til venstre.


