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INNEHÅLL:
• Motoriserad haj med roterande arm och 2 brickor  
• Spelplan • 4 fiskpjäser • 2 tärningar

x2
1,5 V AA eller LR6
INGÅR EJ

BATTERIER SOM BEHÖVS 
Alkaliska batterier rekommenderas. Stjärnskruvmejsel 
(ingår ej) behövs för att sätta i batterierna.

Se till att ON/OFF-knappen uppe på hajen är i läget OFF. Lossa sen skruven till 
batteriluckan på hajens undersida och ta bort luckan. Sätt i två AA-batterier 
(alkaliska batterier rekommenderas) och se till att symbolerna + och – är 
inriktade enligt markeringarna i plasten. Sätt tillbaka luckan och dra åt skruven.
VIKTIGT! BATTERIERNA SKA BYTAS UT AV EN VUXEN. BEHÅLL DEN HÄR INFORMATIONEN FÖR 
FRAMTIDA BRUK. VARNING:

Batterilucka

  VARNING:
1. Följ alltid instruktionerna noggrant. Använd enbart de batterier som 
anges och se till att du sätter i dem på riktigt sätt så att polerna + och -  
stämmer överens. 2. Blanda aldrig gamla och nya batterier eller 
standardbatterier med alkaliska batterier. 3. Avlägsna svaga eller uttjänta 
batterier från produkten. 4. Avlägsna batterierna från produkten om du 
under en längre tid inte ska leka med den. 5. Kortslut inte batteripolerna. 
6. Om produkten orsakar eller påverkas av elektriska störningar ska den 
avlägsnas från annan elektrisk utrustning. Starta om (stäng av och slå på 
igen eller ta ur och sätt i batterierna) om det behövs.  
7. ÅTERUPPLADDNINGSBARA BATTERIER: Blanda aldrig denna typ med 
andra sorters batterier. Tag alltid bort återuppladdningsbara batterier från 
produkten före återuppladdning. Ladda alltid batterierna under överin-
seende av en vuxen person. FÖRSÖK ALDRIG ATT 
ÅTERUPPLADDA ANDRA SORTERS BATTERIER ÄN DE SOM ÄR 
AVSEDDA FÖR ÅTERUPPLADDNING.

 Batterier måste avfallshanteras separat på din lokala
 återvinningscentral. Kasta dem inte i hushållsavfallet. 
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   VARNING:  0-3

KVÄVNINGSRISK – små delar.  
Ej för barn under 3 år.

   VARNING:  
Håll rörliga delar borta från barnets  

hår och huvud så att inte håret fastnar.  
Tillsyn av vuxen person krävs.  
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BILD 1

FÖRSTA GÅNGEN NI SPELAR
Ta ut speldelarna ur sina förpackningar och kassera 

eller återvinn förpackningarna

Sätt i batterierna: Sätt i två AA-batterier i hajen. 
Se batteriinformation på sista sidan.

SÄTT IHOP SPELET
Följ steg 1 till 4, enligt bilden nedan.

Haj

Roterande 
arm 

Roterande 
arm

Roterande 
arm

Bricka med 
en pigg

Bricka med 
två piggar

Spelplan

Haj

1. Lägg spelplanen på en platt yta. Sätt plastbrickan med två piggar under 
spelplanen och tryck upp piggarna genom hålen i mitten.

2. Sätt plastbrickan med en pigg på de två piggarna som sticker upp 
genom spelplanen.

3. Sätt den runda änden av den roterande armen på piggen som sticker 
upp ur mitten av spelplanen.

4. Fäst den roterande armen i hajen genom att skjuta in den i 
springan på sidan.

GÖR ER BEREDDA
1. Placera hajen bakom den streckade linjen.  

2. Välj en fisk och placera den på fisken med samma färg på spelplanen. Det här 
blir fisken som du kommer att flytta under spelets gång. Alla spelare  
gör likadant.

3. Den äldsta spelaren kastar tärningarna. Under spelets gång kastar den här 
spelaren tärningarna och ropar ut färgerna. Tärningskastaren flyttar även sin 
egen fisk.

SPELA
1. Tryck på ON/OFF-knappen på hajen för att sätta den i rörelse.

2. Kasta och flytta enligt nedan.
• Tärningskastaren kastar båda tärningarna och ropar direkt ut färgerna. 

Om det blir samma färg på båda tärningarna ropas de ut två gånger (t.ex. 
”Grön, grön!”)

• De spelare vars fisk just ropats ut flyttar nu snabbt sina fiskar ett steg framåt 
(bort från hajen). Om din färg ropades ut två gånger flyttar du din fisk två 
steg. Obs! Du får bara röra din fisk när den ska flyttas. Ha aldrig handen på 
den mellan tärningskasten.

• Efter att fiskarna har flyttats kastar tärningskastaren tärningarna igen och 
ropar ut båda färgerna.

ATT BLI ”UPPÄTEN” 
När spelet fortsätter rör sig hajen allt närmare fiskarna. Om hajens mun täcker en 
fisk helt blir den fisken ”uppäten” och spelaren som fisken tillhör åker ur spelet. En 
uppäten fisk stannar kvar i hajens mun tills spelet är slut.

Om hajens mun nuddar din fisk, men inte täcker den helt, är du fortfarande med i 
spelet. Om tärningskastarens fisk blir uppäten åker han eller hon ut ur spelet, men 
fortsätter att kasta tärningarna och ropa ut färgerna.

HUR MAN VINNER
Fortsätt spelet tills bara en fisk finns kvar. Spelaren som den fisken tillhör vinner!  Om 
de sista två fiskarna blir uppätna samtidigt blir det oavgjort. Ni måste spela en gång till 
för att bestämma vem som vann!

ANDRA SÄTT ATT SPELA PÅ
• Vill ni spela snabbare kan ni börja med hajen 

på den heldragna linjen i stället för på den 
streckade linjen.

• Turas om att kasta tärningarna: efter att 
tärningarna har kastats och fiskarna flyttats 
skickar ni tärningarna till spelaren  
till vänster.


