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 600
       GIFTIG GASS

Denne gassen er virkelig ille. 
Fjern den fra Bill, det var det han ville.

SUR UDSTØDNING
Nøj, hvor her lugter – den gas er sur. 
Få den ud, så Bumle kan få sin lur.
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 300       GIFTIG GASSOnde krefter samlet gassen.Ta den bort fra denne plassen.SUR UDSTØDNINGEn ond plan førte til denne gas.Få den væk – ellers gør det nas.

SKAL SAMLES AF EN VOKSEN
Bumle vil gerne ud på landevejen, men hans bil er blevet noget 
bulet af at vælte traktorer! Snup pincetten, og hjælp ham med at 
reparere de pudsige problemer. Pas på ikke at røre siderne, min 
ven – ellers gør du som Bumle og kører baglæns igen. Kom så ... 
Kom ud at køre – Bumles gamle dele er blevet helt skøre!

SPILLETS FORMÅL 
Tjen flest penge ved at udføre vellykkede “operationer” på Bumle.

INDHOLD
Spillebræt med Bumle-patient og pincet • 22 spilkort • 11 anakomiske dele i plastic 
• Spillepenge • Opbevaringsskuffe • Vejledning 

FØRSTE GANG DU SPILLER
• Isæt batterier (se information om batterier).
•  Tag forsigtigt de anakomiske dele ud af plasticrammen. Brug evt. en fil eller 

sandpapir til at fjerne overskydende plastic fra spillets dele. Smid rammen ud, 
når du har taget alle spildelene ud.

•  Tag pincetten ud ved forsigtigt at trykke ned og  
skubbe den ud.

•  Sæt opbevaringsskuffen fast: Vend spillebrættet  
om, og skub skuffen ind som vist. Sørg for, at  
skuffen let glider ind og ud. Vend spillebrættet  
om igen. Se illustrationen.  

FORBEREDELSER 
Adskil læge- og specialistkortene. Bland specialistkortene, 
og del dem ud med forsiden opad, så hver spiller får et 
lige antal. Læg de ekstra kort til side. Bland lægekortene, og læg dem med  
forsiden nedad ved siden af spillebrættet. Vælg en bankør, der betaler spillerne  
for vellykkede operationer. Læg hver anakomiske del fladt ned i det matchende 
hulrum på spillebrættet.

SÅDAN SPILLER I 
Den yngste spiller begynder. Turen går med uret rundt.

NÅR DET ER DIN TUR 
1.  Træk det øverste lægekort, og læs det højt. Kortet fortæller dig, hvilken del du 

skal bortoperere, og hvor meget du får for dett.
2.  Tag pincetten, og forsøg at bortoperere den anakomiske del, men vær forsigtig! 

Hvis du rører hulrummets metalsider, lyser Bumles forlygter, og han vil larme 
mere end en væltet traktor!

 •  SUCCES! Hvis du fjerner delen uden at udløse lys og lyd, modtager du dit 
honorar fra bankøren. Behold delen foran dig, og læg lægekortet til side.  
Nu er din tur slut.

 •  BEKLAGER! Hvis du starter lys og lyd, før du er færdig med operationen, 
slutter din tur. Læg delen tilbage i hulrummet, og behold lægekortet foran  
dig. Så er det specialistens tur til at prøve.

SPECIALISTEN

Alle spillere ser på deres specialistkort.  
Spilleren, der har specialistkortet for den 
mislykkede operation, skal nu prøve at 
bortoperere delen for det dobbelte honorar!

Bemærk: Hvis specialistkortet ikke er med i spillet, 
lægger du lægekortet tilbage nederst i bunken med 
forsiden nedad. Turen går videre til spilleren, der 
sidder til venstre for lægen.

 •  Hvis operationen lykkes for specialisten, 
får han eller hun honoraret. Læg begge kort 
fra operationen til side. Turen går videre til 
spilleren, der sidder til venstre for lægen.

 •  Hvis specialisten også sjusker, lægger 
du lægekortet tilbage nederst i bunken med 
forsiden nedad. Specialisten beholder sit specialistkort.  
Turen går videre til spilleren, der sidder til venstre for lægen.

SÅDAN VINDER DU
Spillet slutter, når alle 11 anakomiske dele er blevet bortopereret.  
Spilleren med flest penge har vundet!

OPBEVARING AF SPILLET
Opbevar alle de anakomiske dele i opbevaringsskuffen. Sæt pincetten fast  
ved at trykke ned og skubbe den ind under hakket. Gem de øvrige spildele  
under spillebrættet.
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      ADVARSEL:
1.  Følg altid instruktionerne nøje. Brug kun batterier af den specificerede type, og sørg for, at polerne (+ og –) 

sidder rigtigt.
2. Bland aldrig nye og gamle batterier eller standard- med alkalinebatterier.
3. Fjern altid “døde” eller brugte batterier fra produktet.
4. Tag batterierne ud, hvis produktet ikke skal anvendes i en længere periode.
5. Sørg for ikke at kortslutte ledningerne.
6.  Flyt produktet et andet sted hen, hvis det forårsager lokale elektriske forstyrrelser eller påvirkes heraf. 

Nulstil om nødvendigt (ved at slukke og tænde igen eller ved at fjerne batterierne og sætte dem i igen).
7. BRUG ALDRIG GENOPLADELIGE BATTERIER. FORSØG ALDRIG AT GENOPLADE ANDRE TYPER BATTERIER.
8.  Som med alle andre smådele, bør disse batterier opbevares utilgængeligt for børn. Hvis batterierne sluges - søg 

straks lægehjælp.

   Batterier skal smides særskilt væk på den lokale affalds-  
og genbrugsstation. De må ikke smides ud sammen  
med almindeligt husholdningsaffald.

KRÆVER BATTERIER
Vi anbefaler alkaliske batterier. Der skal bruges en 
stjerneskruetrækker (ikke inkluderet) til at isætte batterier.

  x4
1,5 V AAA- eller LR03
IKKE INKLUDERET
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VIGTIGT: OPLYSNINGER OM BATTERIER 
Behold venligst disse oplysninger som reference. Batterier bør udskiftes af en voksen.

SÅDAN ISÆTTER DU BATTERIER
Løsn skruen til batterirummet, der sidder på 
undersiden af konsollen, og fjern låget. Isæt  
4 ”AAA”-batterier (vi anbefaler alkaline), så  
de vender rigtigt i forhold til + og – i rummet. 
Sæt låget på igen, og stram skruen.

ALDER
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