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INHOUD 
Gemotoriseerde haai met draaiarm en 2 schijfjes • spelbord 
• 4 vispionnen  • 2 dobbelstenen

x2
1,5 AA of LR6 formaat
NIET INBEGREPEN

BATTERIJEN VEREIST 
Wij adviseren het gebruik van alkaline batterijen. Voor het plaatsen van 
de batterijen is een kruiskopschroevendraaier (niet inbegrepen) vereist.

Batterijen plaatsen 
Zorg dat de AAN/UIT knop van de haai op UIT staat. Draai dan de schroef van 
het batterijencompartiment aan de onderkant van de haai los en verwijder het 
dekseltje. Plaats 2 AA alkaline batterijen – let op de juiste positie van plus (+) en 
min (–), zoals aangegeven in het plastic. Sluit het deksel en draai de schroef aan. 
BELANGRIJK: BATTERIJEN BEHOREN DOOR EEN VOLWASSENE TE 
WORDEN VERVANGEN. BEWAAR DEZE INFORMATIE. 

Batterijdeksel

LET OP:
1.   Volg de instructies altijd nauwkeurig. Gebruik uitsluitend het aanbevolen batterijtype 

en controleer of de batterijen juist geplaatst zijn. Let op de positie van + en – ! 
2. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen, of standaard en alkaline batterijen door elkaar. 
3. Verwijder lege batterijen uit het product. 
4. Verwijder de batterijen indien het  product langere tijd niet wordt gebruikt. 
5. Pas op voor kortsluiting. Maak geen contact tussen de beide polen van de batterij. 
6. Indien dit product gestoord wordt door andere elektrische apparatuur of zelf storing 

veroorzaakt, plaats het dan op grotere afstand van andere apparatuur. Indien nodig 
kunt u resetten (uit- en weer inschakelen of de batterijen verwijderen en opnieuw 
plaatsen). 

7. OPLAADBARE BATTERIJEN: Gebruik nooit oplaadbare batterijen in combinatie met 
andere batterijtypen. Haal oplaadbare batterijen voor het opladen altijd uit het 
product. Bij opladen is toezicht van een volwassene noodzakelijk. 
PROBEER NOOIT ANDERE TYPEN BATTERIJEN OP TE LADEN. 

Lever dit product en bijbehorende batterijen 
afzonderlijk in bij een lokaal afvalverzamelpunt. 
Gooi ze niet weg met normaal huishoudelijk afval.
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De race tegen de GEMOTORISEERDE haai!
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WAARSCHUWING:
VERSTIKKINGSGEVAAR – bevat kleine 

onderdelen. Niet geschikt voor kinderen 
jonger dan 3 jaar.

VOORZICHTIG:
Pas op met lang haar! Houd bewegende 

onderdelen uit de buurt van haren en hoofd. 
Toezicht van een volwassene vereist.

De race tegen de GEMMOOTTOORISEERDE haai!

MOET DOOR EEN VOLWASSENE 
IN ELKAAR GEZET WORDEN
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DE EERSTE KEER DAT JE SPEELT
Haal alle onderdelen uit de verpakking en gooi 

het afval weg.  

Plaats de batterijen: plaats 2 “AA” batterijen in de 
haai. Zie Batterijen plaatsen op de achterkant. 

ZET HET SPEL IN ELKAAR
Volg stap 1 t/m 4 en kijk naar de afbeelding hieronder.

Haai

Draaiarm
Draaiarm

Draaiarm

Plastic schijfje 
met één 
stangetje 

Plastic 
schijfje met 

twee 
stangetjes 

Spelbord

Haai

1. Leg het spelbord op een vlakke ondergrond. Leg het plastic schijfje met twee 
stangetjes zodanig onder het bord dat de stangetjes door de twee gaatjes in 
het midden steken. 

2. Duw het plastic schijfje met één stangetje op de twee stangetjes die uit het 
spelbord steken.

3. Zet het ronde eind van de draaiarm op het stangetje dat midden in het 
spelbord omhoog steekt. 

4. Steek het andere eind van de draaiarm in de gleuf aan de zijkant van de haai.

KLAAR VOOR DE START…
1. Leg de haai achter de stippellijn. 
2. Alle spelers kiezen een visje en leggen het op het visje van dezelfde kleur op 

het spelbord. 
3. De oudste speler is de dobbelsteengooier. Tijdens het spel gooit deze speler de 

dobbelstenen en roept de gegooide kleuren. De dobbelsteengooier verplaatst 
ook zijn of haar eigen visje.

SPELEN MAAR!
1. Druk op de AAN/UIT knop van de haai om hem te starten. 
2. Gooi en verplaats je visje zoals hieronder omschreven.

• De dobbelsteengooier gooit beide dobbelstenen en roept snel welke 
kleuren hij/zij heeft gegooid. Als beide dobbelstenen dezelfde kleur laten 
zien, roep je die twee keer (b.v. “Groen, groen!”)

• Als jouw kleur geroepen wordt, schuif je je visje snel één vakje naar voren 
(weg van de haai). Als je kleur twee keer wordt geroepen, mag je visje twee 
vakjes vooruit. Let op: je mag je visje alleen aanraken om het te verplaatsen. 
Je mag hem niet vasthouden tussen de dobbelsteenworpen in.

• Als de visjes zijn verplaatst, gooit de dobbelsteengooier snel de 
dobbelstenen weer en roept beide kleuren.

“OPGEGETEN” WORDEN 
Naarmate het spel vordert, komt de haai dichter en dichter bij de visjes. Zodra een 
visje helemaal in de bek van de haai verdwenen is, is hij “opgegeten” en de speler 
die dat visje had gekozen is af. Een opgegeten visje blijft in de haaienbek totdat 
het spel is afgelopen. 
Als de haaienbek je visje raakt, maar nog niet helemaal bedekt, speel je nog mee. 
Als het visje van de dobbelsteengooier wordt opgegeten, is hij/zij wel af, maar 
blijft gewoon de dobbelstenen gooien en de gegooide kleuren roepen.

DE WINNAAR
Blijf doorspelen totdat er nog maar één visje in het spel is. De speler met dat visje 
wint! Als de laatste twee visjes tegelijk worden opgegeten, is het gelijk spel. Speel 
gewoon opnieuw om te zien wie er wint!

ANDERE MANIEREN OM TE SPELEN
• Voor een sneller spel, kun je beginnen met 

de haaienkop op de dikke lijn in plaats 
van de stippellijn.

• Gooi om de beurt de dobbelstenen: na het 
gooien van de dobbelstenen en verplaatsen 
van de visjes, geef je de dobbelstenen door 
aan de speler links van je. 
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